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!.l-ABERTURA
!.2 - EXPEDIENTE

1.1.1- Leitura d• Prol...
Projeto de Lei do Senado n~' 147, de 1985, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre
a inclusão obrigatória de um representante dos produtores de cada Estado na administração das Centrais de Abastecimento S.A. - CEASAs.

l.l.l- Discursos do Expedleote

SENADOR MÁRIO MAIA- Apelo ao Prcsíden·
te da República, em favor da aprovação de exposição
de motivos do Ministro da Administração, propondo

a extensão da gratificação de apoio técnicoadministrativo a todos õs servidores públicos.
SENADOR N!VALDO MACHADO- Comentários sobre anteprojeto da nova lei dos partidos políticos, publicadp nos jornais de hoje.
SENADOR VIRGILIO TÁVORA- Falta de qní·
dade da equipe económica do atual Governo.
SENADOR LOVRIVAL BAPTISTAPronunciamento do Presidente José Sarney, no último dia 24, por ocasião da reunião da SUDENE, em

Recife.
SENADOR CARLOS ALBERTO - E,ncamínhando à Mesa projeto de lei que dispõe sobre a
criação do Ministério Extraordinário para Desenvolvimento do Nordeste.
SENADORLOVRIVALBAPTISTA -Em explicação pessoal, faz observações a tópico do discurso
do orador que o antecedeu na tribuna.

SENADOR MARCONDES GADELHA -

Homenagem prestada pelo Senado argentino ao Presidente Tancredo Ncve:i.
1.2.3 -Leitura de Projetos

-Projeto de Lei do Senado n• 148/85, de autoria
do Sr. Senador Carlos .Alberto, que dispõe sobre a

criaÇão do Ministério Extraordinário_ para o Desenvolvimento do N ardeste.
-Projeto de Lei do Senado D'1149f85, de autoria
dq Sr. Senador Lenoir Vargas, que a_ç~ce_nta_ pará- __
grato aõ art1go 86 da Lei n"' 7.210, de I f de}ulho de
1984 - Lei de Execução Penal.

1.3-0RDEM DO DIA
- Requerimento n"' 57/85, requerendo urgência
pata õ Oficio S/2, 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.
Votaçio adiada por falta de quorum.
- Requerimen~o_ n9 58/85, soiicit~do _l!rgênia
para o Oficio S/8, de 198~, através do qual o Prefeito
municipal de Anãpolis (00), solicita autor~ação do
Senado para que aquela prefeitura possa realizar
~operação de emprês~imo_ externo no valo_r de USS
3,500,000.00 (três- riiilhões e quinhentos mil dolâres).
Votação adiad:a p9r falta de quo~m.
- ...,.... Projeto de Lei do Senado n9 26/79, que acres_centa parágrafos ao art. 511 da Consolidação das
Leis do Trabalho, Votaçio adiada por falta de quorum.
- Projeto _<!_e Lei do Senado n' 2/80, que dispõe
sobre a C:Scolhii. 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 empregada com
prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com
remuneração proporcional. Votaçio atdfada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei -do-Semld.Õ n"' 18/80, q~~ dispõe
sobre aposentadoria especial do músico. (Apreciação
pÍ'eliminar 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 1980, qUe define a sitUação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Con-

selho Nacional de Imigração, e dâ outras providên..
cias, VQtação adiada por falta de quorum.
1.3,~1-

Discursos após a Ordem do Ola.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Inovações
havidas no programa ..A-Voz do Brasil". Apeio ao
Governador Leonel Brizola, em favor da liberação de
recursos para o pagamento de bolsas de salárioeducação aos professores do Estado do Rio-de Janeiro.

SENADOR FÁBIO LUCENA - Investigações
sobre o assassinato c:i_o jorn_alista Mário Eugênio.
SENADOR JVTAHY MAGALHÃES- Projeto
de resolução que formulará junto à Mesa, alterando
o Regimento Interno.
SENADOR NELSON CARNEIRO -

Reforma

constitUcionaL

SENADOR GUILHERME PALMEIRA .,-Apelo
a autOridades governamentais, no sentido da imediata liberação de recursos para o custeio da próxima safra de fumo, no Estado de Alagoas.
SENADOR CARLOS ALBERTO - Defesa da
aprovação do Projeto de Lei do Senado n"' 96/85, que
determina o enquadramento das cooperativas de
condutores autônomos de veículos automotores na
categoria de Grande Consumidor, para efeito de barateamento do combustível aos cooperados.
SENADOR LOMANTO JGNIOR -Centenário
da emancipação política da cidade de Senhor do
Bonfun-BA.
1.3.2 - Designaçíio da Ordem do Dia da pr6xlma

sessão
1.4- ENCERRAMENTO

2-DISCURSOS PROFERIOS EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Lenoír Vargas, pronunciado na sessão de

30-5-85.
Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão
de

30-~-85.
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Do Sr. Helvidio Nunes, pronunciildo na sessão de

39-5-85.
Do Sr. Milton Cabral, pronunciado na sessão de
30-5-85.
.
- . .
-

Do Sr. Virgílio Távôra, pronunciado n;;~~~-d;--30-5-85.

5-MESA DIRETORA

3 -li,_ETIFICAÇÃO
- -

-

-

~

Ata da 77• SessãO, re3.1iz3:da em 22·5-85

.

.

6- LIDERES_ E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

4-_ATO"DÓ PRESI!)ENTE

'i_: éoMPOSIÇi\:0 DAS COMISSOES PER·
MANENTES

N9 91, de 1985
.

.

Ata da 86• Sessão,em 31 de maio de 1985
3~ Sessão Legislativa·_ordinária, da 47~ Legislatura
Presidência dos Srs.- PassosPôrto e Martins Filho
pois _l_êsa o produtor pagand~lhe importância muitlssi·
entidade asSoCiativa de produtoreS de cada Unidade da .
·'-- Federação.
' .
· ·
..... - ·
mo baixa em relaÇão ao preço real da venda.
_ -·Po~ é&tã._raz'à_o e principalmente para aperfeiçoar o sis·-~ Art. f.?- Ca.od_ª_um c!os,_r_epresentà:ntes de qUe trata õ'
-. Jorge- Kalt+me --'-_ M~rlO Maia - FáQiO L.;;_~na ~
temã. da_s GEASAs, estaJ?lOS propondo a obrigatória in·
. artigo-anteiior exercerá suas funçõeS pelo período de
Raimundo Parente --:- Aloys!o Chaves ---"-- Hélio Guciros
clustío de·um rePresentante dos produtores na sua admidois (2) an_c;ui; ~ós 9 qúe Serâ_s_!Jbs~ituíd<? por oun:o devi·-_
--Alexandre Cosfa. ~Alberto Silva- Helvídio.Nunes
nistração.
~a_rri~n-~e indicado pela entidade associativa de produto·_
-João ·LobO :::-_.Vjrgt1io 1)ivõr~ -_Carlo-s Álberto_-Sala das Sessões,- em 31 de maio de 1985.- Nelson
res.
MOaêYr Duarte~ Mar_tins fi'ilho - Hu_mber~o Lucena
Art. 3<? -~O_ Podc;i" E:l(eC1,1tivo regulamentará ."esta lei
Caineiro.
~ Mai-c~ndes Gidelfia :__.Milton Cabral :..... Nivaldo
._de ses~enta- (60) dias.
_
(Às ComisSõeS de ConstituiÇão e Justiça e d~ [.e..
MaCbádO __: Guilhenne Patffidra _:_:Carlos Lyra _,__ Lui~ - - dentrO
Art. · 4V Esta lei entrará em vigor ·na data. de sua
gis/açào Soda/.}
Cavalcante - LÕL!rivai BaPtistà -'Passos 'Pôrto - Lo:
· • jlU blicação.
mantçi Júnii)r_ ..:_ NefsonÇarné:if9 ._ t\o!urilo ,ã:adar6-- -_.
Art. sv R~og~_.se as dispo~~çõés ef!l corittârio.
O SR. PRESIDENT-E (PassOs Pôrto) "7""" O projeto que
J 9fi~ Fragelli - Roberto Wypych - ~noir Vargas -- ,
-ãCablfde s~r lido_ será publicado .e remetido às comíssões
OCtávio Cardoso.
JustlfiCaçio
- ---- - --êompetentes.
o' siStelna n_aciôP_af~e Ce_ritr~S~de ~PasteCifueiitoeria,... ~ Há orãdoreS inscritos.
O SR. PRESII)El'f(E (Passos .Pôrto) - A lista de
_ CopcedO a Palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
do pelo I_Plano Nacional de Desênvolvimento EConõmí~
J:!resença ã.ctisa ó compareci~ento <:!e 30 Srs._ Se_na~oreS~
'cq e_Socia_I_19!~?:4_(~i_ n?-5.727, de 4--11·7-it, deu ori(Pausa.)
~
Havendo número regimental, declaro aberta .a sessão-;·. gem àS CEASAS. i_nstitufãàs ~rri_quase todas as UnidadeS
s. Ex.• n_ãO ~_tj. presente. .
·sob prOti;:<;ão de Q~us, in1ci3.mos_ "riqssos trabalhos ..
da Federaç_ão, 9oni funciõnamCnto regulado-pelo -Decre-Concé'ão a palavra ao nobre Senador Am&-ico de SouSobre a mesa, _projeto de h:i que será Iído pelo Sr. Jt~·
to n"' ~~:s~;- d~ 11 d: maio. 'de 1972._
za..-(PaUsa:)
Secretárlo.
..
·
~
O sistema, te!ldo centraliz~c!o em Ulll 54, local provido'
- · S. Ex• ríão éstá-prCsen.te.
t lido o S:eguinte.
de armazéÍls c silos ã piadução a.ser distribuída,_ ao con·-Çoq~çl9 á- palavra ao nobre Senador Roberto Wysumo, troux_e irrecusável beneficio à populâ"çio cçmMlltli~pych~ (Paúsa.) _
PROJETO D!!,: LEI DO SENADO.
-~ora e_ aos_próautores -em geral.
S~ Ex• não está prestnte:
das fiO.alldideS do prograrp.a: entrçtanto, -vêr11
· C-on-ce~o a·pãlavra ao nobre S~na·ctor Gal'{ij.o Modes-N• 141, de 1985
to. (PauSa.) ·
·
Sendo frustrada. Tal ê a de penriitir ao prodUtor~ venda
de: séus p'rodUtõ-s diretamente_ ao cçns_umidor, a preços
S. Ex• não estã- presente.
Dispõe sobre a inclusão obrigatória de um repre-"Subs~ancialme_nit:;, !pais_ bâi"X,os. ~ que; presentemente, o
Cóncêdo li palàvra ao nobre Senador Mârio Maia.
_sentante dos produtores de cada Es~o na adminisprod,!:!_tor· tem ~ido·prã.ticarilertfe obrigado ..a comercialitraç:iio das Centrais de A4astecimento S.A. - CEA.; ·
zar seus- produios atnivés dos denominados.. "barraqueiO SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o
SA~
.
ros" (rue vendem' a mércã.<!ori_a a pieço~ e1ev:ados, aufe·
segliinte--d1scurSõ.)- Sr. Presidente, Srs. SenadotC$:
rindo
lucros
e
prejudicando
o
obje~ivO
primordi~l
do
sis·
Venho a eSta tribllil.a,· coino membro efetivo da CoO CongressQ Nacional decret{l:
tema.
missão d;; SerViÇO Público Civil do Senado, para solicitar
Àrt. i"' · A adl)linistraçãa das Centl1!:is de Abasteci.
"'!a
Sua
Eicelênc.ía o Senhor Presidente da República, Dr.
mente S.A. - CEASAs - , em funcionamento no País,
O procedimento usual desse~. "barraqueiros", que.nào
Josê Sarney, que. imbui do pelo alto senso de justiça de,
passam de meros atravessadores, é efetivamente iníquo,
contará, ob.rigatoriamiritC, com· u~ (1) r~p!_:_~ntante da

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·sENTES OS SRS. SENADORES:
-

-a_

a

.F

Um-a
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que é possuidor, aprove, com urgência, a Exposição de
Motivos n" 110, de 17-4-85, do Ex,m9 Senhor Ministro da
Administração, Dr. Aluizio AlVeS, -que estende a Gratificação de Apoio Técnico-Administrativo aos demais têcnicos de nível superior do Serviço Público Federal.
Esta gratificação, originada nos Decretos--leis nfs
2.200, de 26-12-84 e 2.249, de: 25-.Í-85, visa recompor

uma parte das perdas salariais ocorridas ao longo dos últimos anos,
No entanto, uma considerável parcela dos servidores
de nível superior ainda não foi contemplada.
Por esta razão, o Sr. Ministro da Administração, Dr.
Aluízio Alves, vem se empenhando com a maior disposição na busca de soluções para os graves problemas que
foram herdados na área de sua responsabilidade e, tão
logo assumiu a direção de sua pasta, tomou conhecimen~
to dos desajustes provocados pelos dois Decretos jâ refew
ridos. Procedeu~se à elaboração da Exposição de Motivos n'l' 110/85, recomendando que a Gratificação de
Apoio Técnico-Administrativo seja concedida àqueles
servidores ainda não atingidos.
Hoje, decorridos quase dois meses, esse processo se
encontra sob exame na Secretaria de Planejamento da
Presidência da Repóblica e, segundo informações, com
parecer favorável de sua ârea têcnica.
Apelo a Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Dr. José Sarney, para que aprove a Exposição
de Motivos oriünda do Ministério· da Administração,
com parecer favorável da Secretaria de Planejamento,
para que os servidores ainda não contemplados possam
igualar-se aos demais, dentro do valioso princípio de isonomia, consagrado pela nossa Constituição.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lo manto Júnior. (Pausa.)
O Sr. Lomanto Júnior- Declino da palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvidio Nunes. (Pausa.)
O Sr. Helvídio Nunes_._ Desisto da palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Tâvora.
O SR. VIRG!Liõ TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LO URIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O discurso que o Presidente Josê Sarney pronunciou a
24 de maio passado no Recife. durante a reunião da SUDENE. perante oito governadores do Nordeste, 10 Mi~
nistros de Estado, dezenas de políticos, empresários, autoridades, professores, estudantes e trabalhadores de diversas categorias, representando os respectivos sindicatos, obteve excepcional ressonância, que se irradiou da
capital pernambucana para o Pais inteiro, através da televisão, dos editoriais, comentários e notícias divulgadas
pelos principais jornais e radioemissoras.
Embora extremamente concisO, o pronunciamento do
Presidente Josê Sarney alcançqu a mais profunda reper~
cussão em virtude da sinceridade, realismo, energia, densidade de contelído e opotunidade, quando o Chefe da
Nação falou para os nordestinos dizendo~lhes aquilo que
eles aguardavam com ansiedade, ou seja, afirm;~.ções
másculas e corajosas, diferentes das tradicioanis abs~
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traçõeS :retóricas, das promessas ambíguas ou delirantes,
despojadas de sinceridade, saturadas e de sentimentalismo epidérmico.
.. Venho para dar ordens de Presidente. E vê-las obedeM_
cidas. O Nordeste vai funcionar. O Nordeste vai ser Brasil" - asseverou o Presidente José Sarn_ey. ••Não venho
aqui para repetir a retórica dos convênios",.. "A SUDE~
NE precisa reviver. Será autarquia especial para recrutar
óe riOvo os nossos melhores talentos- serâ fonte de debates, germinadora de soluções, prestigio e força".
"Reafirmo e concluo: não vim aqui para prometer. Vim
para fazei-''.
Acentuando que cortar recursos destinados ao Nordeste: seria o mesmo que ••tirar o pão da bo-ca do cego", o
Presidente não falou apenas para os oito Governadores e
as lideranças então presentes.
Na verdade, as suas palavras adquiriram o significado
de uma mensagem especial dirigida a 40 milhões de nordestinos que, depois de cinco anos de secas implacàveis,
_estão-sofrendo, agora, a calamidade das enchentes catastróficas, com 259 municípfos atingidos pelas inundações.
e uma população flagelada de quase 1 milhão de pessoas.
- Erichentes que arrebentaram açudes, pontes, estradas,
casas e cidades, destroçaram as plantações, dizímaram
os rebanhos e castigaram as populações flageladas,
compelindo-as novamente à fuga.. com destino à periferia das metrópoles e cidades mais importantes do Nordeste.
a veiba tragêdia do êxodo rural, do esvaziamento do
interior e das migrações desordenadas - a terrível diâs-pora dos sertanejos que periodicamente se repete,
disseminando-os pelo território nacional, destroçados e
condenados à marginalização social.
uo Nordeste. .. é o maior problema do Pais, mas já é
também apreensão internacional", afirmou o Presidente
José Sarney no Recife, acrescentando: ...._mas não é a
"natureza a respo~sâvel pelas injustiças sociais, nem fOi
ela que criou a.s distorções económicas. Esse quadro é
produto das opções que o País não devia fazer e fez. Não
incorreremos nos mesmos erros."
-..(JGoVCrno Federal aplicará na reconstrução imediata do desastre das enchentes três trilbões de cruzeiros.
Iremos acompanhar desempenhos, supervisionar; cobrar
os resultados." O programa, que prevê a aplicação de
CrS 3 trilhões em 1 ano e meio, se destina a restaurar a
infra-estrutura econômica e social da região, executar
obras de prevenção e auxiliar as populações flageladas,
foi anunciado pelo Presidente José Sarney ap6s a posse
do novo Superintendente da SUDENE. Engenheiro José
Reinaldo Tavares_
Antecipou ainda o Presidente José Samey, durante a
reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, que o
Projeto Nordeste- que prevê a aplicação de 12 bilhões
de dólares na região -passará por um amplo processo
de discussão e ajustamentos estratégicos para ser aprimorado. "O Nordeste não sofrerá mais corte de verbas",
êfifatizou o Presidente.
Allâs, sobre esse assunto, fiZ um pronunciamento no
dia 9 de abril, quando me referi à solenidade realizada no
Palácio do Planalto, à qual compareci por ocasião da as~
-sinatura do Projeto Nordeste.
Em nome de todos os governadores nordestinos, o
_Oovernador de Pernambuco,_ Roberto Magalhães, inter~·
pretóU ·o sentimento predominante quando, em resposta
ao discurso do Presidente, concluiu apelando para o Go~
verno Federal no sentido de que urgia ..ultrapassar are-tóriça para a prioridade efetiva que a região merece".
H Esta, segundo o Governador, é a hora de mudança ur~
gente, agora ou nunca".
A reunião do__Cons_elho Deliberativo da SUDENE adquiriu, como se vê, dimensões de um acontecimento histórico, como revelação da mentalidade e da postura da
Nova República diante dos problemas do Nordeste.
EI$Joi, possivelmente, uma das mais importantes das
quantas se realizaram desde o advento da instituição em
1959.
As palavras do Presidente José Samey revelaram uma
tomada de posição séria, objetiva e enérgica, -ponto de
partida de um-a QOVa escalada do N ardeste no roteiro da
sua emancipação global e desenvolvimento autosustentado.
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O Nordeste aguarda com justificada confi~ça a reformulação estratégica, o aperfeiçoamento técnico e a conclusão das operações financeiras já entaboladas com o
Banco Mundial- trabalhos que o Ministro do Interior,
Ronaldo Costa Couto, vem ultimando coro êxito, em
face da sua reconhecida CO:ffipetência e capacidade
têcnico-oidministrativa.
Concretamente, a anunciada reformulação estratégia
do Projeto Nordeste e q Dççreto n9 91.265, de 24 de maio
-de 1985 (que dispõe sobre a criação do Programa de Recuperação ·das Áreas Atingidas pelas Enchentes) demonstram que o rec~m-iniciado Govern"o da Nova Re~
pública deu iní~o, efetivamente, a uma nova fase na história da região nordestina.
-São estas as razões pelas quais solicito a incorporação
dos seguíntes documentos que evidenciam o advento
dessa nova fase ao texto deste sucinto pronunciamento:
a)discurso do Presidente José Sarney; b)o Decreto n9
91.265/85, acompanhado de Exposição de Motivos e da
Portaria Interministerial n' 144/85, relativa à programação setorial e estadual, elaborada para a recuperação
das áreas atingidas pelas enchentes na região Nordeste.
(Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR WURJVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Correio Bnziliense, 25 de maio de 1985.

e

O DISCURSO
••Este não ê um tempo de promessas. ~ um tempo de
trabalho e realizações.
"fi com emoção que volto ao Recife e me reencontro
com o Nordeste. Aqui estão minhas raizes, aqui me preparei para a vida pública, aqui conheci a pobreza, vi o
homem superar-se a si mesmo nas adversidades. Não há
povo mais sofrido.
Por vezes obrigado a dispersar~se, fustigado pela fome, nele não morre o sentimento de terra, que aparece de
maneira tocante no verde das folhas, mal começando a
brotar. Tem a persistência da Onda, retrocede e volt~:
para lutar, para ficar fiel às su..s origens. Serenidade e
paciência de pernambucano recebi da gloriosa lição de
minha mãe, de Correntes; da Paraíba, os meus avós; de
lngá do Bacamarte e de Alagoa Grande, do Maranhão,
o chão molhado dos rios. que se enroscam na planície e
nos alagados, o gosto dos bens espirituais.
Em nossa casa. jamais faltaram livros na estante e ou~
vidas para ouvir o clamor dos humildes.
Este é um tempo de verdade,
Eu sou parte desse povo de andantes que, na síntese
geográfica, deixa de ser terra para ser sentimento. O
Nordeste é um estado de espírito.
É o maior problema do País, mas hoje ê também
apreensão internacional. Estã na conciência de todos. ~
prioridade, mas é mais do que tudo isso, ê necessidade.
Sobreviveu como exportador de mão~de-obra barata e
pode ver-se a transformação do que era reivindicação
justa em amargura, ressentimento e ameaças de apartação. Mas aqui se encontra nossa mais poderosa força
histórica e cultural.
É o Brasil popular, heróico. É a grandeza do homem,
do trabalho 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 vê-las obedecj~
das. O Nordeste vai funcionar. O Nordeste vaj ser Brasil.
A Sudene precisa reviver. Serâ autarquia especial para
recrutar de novo os nossos melhores talentos. Serâ. fOnte
de debate, germinadora de soluções, prestígio e força.
Assinamos o chamado Nordestão, com investimentos
da ordem de 12 bill:lões de dólares, mas ele precisa de
ajustamentos estratégicos. Vamos discuti-lo e, em debate
amplo e participativo, melhorâ-lo.'
Hoje, tratamos de outra "dificuldade. Aos problemas
da estiagem somaram-se os problemas da chuva. A natureza, depois de castigar o chão sedento na maior seca do
sêcu1o, abriu as comportas do céu. e arrebentou os açudes, castigou Plantações, cidades. pontes, estradas. E do
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homem sofrido, rio ab_aixo, levou o gado, os trastes e as
casas.
Mas não é~ natureza a_ responsável pelas injustiçãs so- ciais nem foi ela que criou as distorções económicas.
Esse quadro é pr9(iuto das opções que o País nàQ_ déVta
fazer e fez. Não incorrer~os rios mesmos erros.
O Governo federal aplicará na r-ecoristrUÇão üriédi3.ta
do desastre das enchentes três trilhões de cruzeiros. Iremos acompanhar desempenhos, supervisionar, cobrar os
resultados.
Meus Senhores,
AssegurO: lhes -que aquliio Nordeste nào haverá corte
de verbas. E peço licença, neste momento para usar a lin-

guagem simples e sincera do povo nas nossas feirã.s:T:izer
o corte nos nossos recursos aqui no Nordeste sería o
mesmo que- tirar pão da boca de cego.
E os incentivos estão sendo estudados para ser aprimorados., jamais violados.
Precisamos rediscutir projetas e alternativaS. Vrecisamos motivar a administração pública, modernizâ~la.
Precisamos juntar nossas mãos aos governadores, firme-mente, e trabalhar juntos. Precisamos ouvir a voz dos
que contestam e questionam. Eles tambêm ajudam a encontrar soluções. Vamos enfrentar a desgraça do homem. Enfim, viver a aventura de um processo de desenvolvimento humano e criador.
A Nova República não é só esperança. Jâ demonstrou
que é mudança. Restauramos as eleições diretas, o voto
do analfabeto, as. eleições nas capitais, dobramos o salâri~ mínimo ~ a prioridade do Governo é o ptoblema
soCial. Cumpnremos. todos os nossos compromissos: em
1986 teremos a Assembléia Nacional Constituinte. ·erra~
mos o Plano de Emergência, pela primeira Vez tíVemos
dotações disponíveis para a agiícii1fura -cerca de oito
trilhões de cruzeiros ....::.trabalha-se dia e noite. Não existem mais descansos, calendários nem horas. EstamoSbrigando sério com- a inflação, agora nos· 7%. A voz do
povo é respeitada, os direitos humanos sào sagrados.
S6 nos falta uma presença, só nos ressentimOs 'de uma
fo~ça: a~-a~ncia _de ~rancredo Neves. Aqui ele passou,
de1x.ou tdetall:, sohdar:tedad~ e amor. Quanto a mim declaro: as minhas deficiências serão supridas por aquelas
qualidades que aqui no Nordeste fazem grande o nosso
carãter; determinação, coragem, garra para e1:.rrentar desafios, forças para vencer os deuses da tempestade. Reafi~o e concluç: N~o vim ãqui para prometer: Viril parã
faZer. Muito obrigado."
-"O"----

DECRETO N• 91.265, DE 24 DE MAIO DE 1985.
Dispõe sobre a criaçio do Programa de Recupe-ração das Áreas AtíngidllS pelas Enchentes na Regilo
Nordeste.

O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artjgo 81, item III d:i Constituição decret:;t.:
Art. l'>' b criado o Programa de recuperação das
Áreas Atingidas pelas Enchentes na Região Nordeste,
com os objetivos de prestar auxílio às populações atingidas, restaurar a infra~estrutura económico e social e executar obras de prevenç!io.
§ l'>' O programa referido no caput deste artigo terá_ a
duração de 18 (dezoito) meses, para a execução no biênio
1985M86, e compreenderá-· ãs Seguintes açõt$:
I - Sistema Viário:
• recuperação da malha viária federal, estadual e mu~
nicipal
I I - Infra-estrutura Urbana
• habitação
• abastecimento d'água
• drenagem e saneamento
• vias urbanas
• iluminação pública
• equipamentos comunitários
• edificações públicas
III-Infra-estrutura social
• educação
• sallde
IV -Agropecuâria
• distribuição de sementeS
• crédito de custeio e investimento
V- Obras d~ Regularização Hídrica
• açudes, barra,gens e di(jues

VI -Outras Medidas
apoio à recuperação do setor produtivO 1ndusttiãl,
comercial e de serviços
• comunicações
• energia.
§ '?" :As aç-ões integrantes do Programa serão defini.:
das observand-õ-se- á extensão relativa dos danos em cada
Estado e suas repercussões em termos. econômicos_ t< sociais.
Art. 2'~ O custo total do programa é de CRS
3.000_0.0.0.000_000 (três trilhões de cruzeiros),
destinando-se, no exercício de 1985, CRS 1.071.400.000
(hum trilhão, setenta e hum bilhões e quatrocentos milhõ~s de cruzeiros), à conta do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. A Secretaria de-Planejainrúito dã.
Presidência da República, o Ministério da Fazenda e õ
Ministério- do Interior tomarãO as providências necess~rias pa:ra a aloc:ação dos recursos remanescentes, incluSIVe os oriundos de crédito externo e de crédito rural.
Art. 39 O MinistériO da Agricultura, em articulação
com a "Secretaria de Planejamento da Presidência daRepública e com os Ministérios da Fazenda e do Interior
encaminharã à consideração do COnselho Monetári~
Nacional proposta definindo condições financeiras e
prt\z-os especiais para aplicação dos recursos de crédito
ruraL
Parágrafo único. Os recursos a que se refere o caput
deste artigo serão destinados exclusivamente às áreas
a~ing:ldas pelas enchentes e beneficiarão aos pequenos
~-produtores rurais.
Art. 4? A Secretaria de Plancjamento da Presidência
daRepú blica a dotará as providências rieçessãrias à abertura dos créditos adicionais, a serem consignados através
da Exposição de Motivos COt:J.jUnta dessa Secretaria Ministério da Fazenda, Ministério do Interior e Mirus'lério
setorial específico.
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda adotará as
providêt\cias necessárias para liberação financeira ime-diata _de_ CRS 300.000.000.000 (trezentos bilhões de cruzeiros), à conta do primeiro créâito adicional a ser concedido, em favor do Ministério do Interior, na atividade
Coordenªçàq do Sistema Nacional de Defesa CiVil; que
serão repassados aos Mínistérif:?S envolvidos, Estados e
MunícTPlos.
-- Art. S'>' A Coo-rdenação do Programa ficará a cargo
do Ministério do Interior, em articulação com a Superintei'i.dência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, Goyernos estaduais e municipaiS, Secretaria de Pia- nejamerito da Presidência da República e Ministêrio da
Fazen;ta. da Agricultura, dos Transportes, da Educação,
da Saude, do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, das Minas -e E:ilergia, da Indústria e do Comêrcio e
das Comunicações.
Art. 69 As programaÇÕes estaduais e muniCipais,
bem como das instituições píi.bliCãs federais, englobando
as a\;Ões específicas a ~erem realizadas nas áreas atingi·
-das, com os respectivos cronogramas de desembolso de
recursos, serão elaboradas em articulação com a SUDENE e aprovadas pelos Ministérios setoriais Ministério
do Interior e Secretaria de Planejamento da' Presidência
da Repíi.blica, ouvido o Minisfério do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente, no que couber.
Parágrafo único. As programações dos Municípios e
~_Çapitais dos Estados p~_d~ão ser aprovadas destªca- ~arnente, para efeito ae sua implementação pelas respecttxas_ Prefeituras.
_. ~rt. 7~ Fica cria?a a·eomissão fnterministerial, pre·
s_tdtda pel_o Secretãno-Geral do Ministério do Interior,
com representantes da Secretaria de PlanejamentO da
Pres_idência da República, dos MiniStêrios da Fazenda,
Desenvolvi~ento Urbano e Meio Ambiente, Transportes, Comuntcaçôes, lndíi.stria e Comércio, Minas e Energia, Saúde, Educação, Agricultura e pelo SuperiniCndenM
te da SlJI?ENE, para supervisão) acompanhamento e
avaliação do Programa.
Art. 8\" Este _Decreto entra em vl,gõr na daia de sua
publicação, revogaâas a!; disposições erri contrário.
BraSília, 24 de tTiaio de f985; 164\" da independência e
979 da Repllblica. - JOS€ SARNEY - Francisco Neves Dornelles - Alfonso Camargo -- Pedro Simon •

}\1arco_Maclel- Carlos Sant'Anrut- Roberto Gnsmiio
,-;: ~Aureliano Chãves - Ronaldo Costã Couto - Antônio
üi."i'loS-MBgalhies - Flávio Rios Peixoto da Silveira -

João Sayad.
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Excelentíssimo Senhor Pres-idente da República:
Ternos a h<mra de submeter à consideração de Vossa
Excelência projeto de decreto que trata da criação do
Programa de Recuperação das Áreas Afín&idiiS pelas
Enchentes na Região Nordeste, visando ao restabelecimento das condições normais da infraMestrutura econõM
mica e socialoda _Região e à assistência: às populações vitimadas.
2. Conforme é do conhecimento de Vossa Excelênda, a Região Nordeste, itpós um dos mais longos danosos períodos de estiagem que sua história registn,
-defronta-se com dramática realidade, decorrente de preM
cipitações pluviométricas de intensidade e magnitude
inusitadas.
3. Com efeito, dados recentes indkam que as cheias
atingiram área de 320 ffiil Km 2 - correspondente a 32%
do território reJiíona1 :-- e deixaram ao desabrigo 1 milhão de pessoas, provocando vultosos. prejuizos à infraM
estrura econômica e social em mais de 320 muhicipios.
Ta;,n_b~ as u~idades pro~utivas dos setores agropec~anos, tndustnal e comerctal e de serviços, foram prejudtcadas. Houve muitas perdas pessoais em moradias e
bens de consumo.
4.. Nesse quadro, afigura-se imperativa a adoção de
medidas que, a par da assistência imediata às populações
flageladas, possibilitem à normalização das condições de
operação dessa infra-estrutura.

e

. 5~ Assim, consoaz:tte a superior orientação de Vossa
Excelência, realizou-se esforço inte,g:rado de governo
para a elaboração do Programa, que compreende providências emergenciais, medidas recuperadoras e açôes

preventivas.
A presente proposta resulta de trabalhos da Secretaria
~e. Planejamento da, ~resi~ência da RepÍlblica, Mhili·
teno da Fazenda, Mtntsténo do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Ministérios da Agricultura, dos
Transportes, ~a Indústria e do Comêrcio, da Educação,
da Saúde, das Minas e Energia, das ·comuníCaçõ~. sob
coordenação do Ministério do Interior~ em articulação
com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste --s_UDENE e Governos Estaduals e Municipais.
~ 6. Estima-se que o conjunto de medidas será implementado em 18 (dezoito) ineses, contemplando as seguintes ações principais:

•

•
•
•

I - Sistéma Viârio:
• Recuperação da malha viária federal, estadual
e municipal
II - Infta-estrututa Urbana
• Habitação
• Abastecimento d'água, drenagem e saneamento
• Vias urbanas
• Iluminação pública
• Edificações públicas
Equipamentos comunitários
HI- Infra-estrutura Social
• Educação
Saúde
lV--Apoio ao Setor Agrícola:• Distribuição de sementes
Crédito de custeio e investimentos
V- Obras de Regularização Hídrica
Açudes, barragen$ e diques.

VI- Outras Medidas
• apoio à recuperação do setor produtivo industrial
comercia{ e de serviços;~-= '
• energia:

• comunicações.
7. O Programa envolverá recursos financiados de
Cr$ 3,0 trílhões, sendo CrS 1.707,1 bHhõ~s do Tesouro
Nacional, CrS 792,9 bilhões de operações de crêdito ex~
terno junto do Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD e Banco Interamericano de
Desenvolvimento- BID, e Cr$ SOO bilhões oriundos da
lihha de crédito especial para custeio e investimento agrlcolas, destinada aos pequenos produtores.
8. A gravidade da situação requer a abertura de crédito, no presente exercício, no valor de Cr$ t.417 ,3 bi~
lhões, sendo CrS 300 bilhões para aplicação imediata. Os
recursos referentes ao próximo exercício atingem a CrS

1.082,7 bilhões.
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9. À vista da natureza rrtultisetorial do Programa,
sua coordena~ão será exercida por comissão interminis~
teria!, presidida pelo Ministro do Iilterior e integrada
por representantes da SeCretaria de f?_lanejamento da
Presidência da República, dos Ministérios: da Fazenda,
do Desenvolvimento Urban~_ e _Jyleio_ Ambient~. dos
Trállspoi'tes, das Comunícações~ çla lndústria e dQ Co~
mércio, das Mfnas e Energia~ da Saúde, da Educação, da
Agricultura e da SUDENE.
· lO. Em termos da execução do Programa, respeitar~
se-.ão as competências das esferas de governo, inclusive
mediante convênios com Estados e munic(pios.
I I. Caso Vossa Excelência haja por bem aprovar a
presente proposta, a Secretaria de Planejamento d~ Presidência da República, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Interior e os outros órgãos envolvidos ad<?ta·rão as providências necessárias para iniciar prontamente
sua operacionalização.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa
Exc_elência os protestos do nosso mais profundo respeito.- João Sayad, Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidênciã-da RepúbHca- Francisco Oswaldo Neves Dornelles, Ministro da Fazenda - Flávio
Rios Peixoto da Silveira, Ministro do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente- Roberto Herbster Gusmão,
Ministro da Indústria e do Comêrcio- Carlos Corrêa de
Menezes Sant'Anna, Ministro da Saúde- Ronaldo Costa Couto, Ministro do Interior- Pedro Jorge Simon,
Ministro da Agricultura - Affonso Alves de Camargo
Netto, Ministro dos Transportes- Marco Macfel, Ministro da Educação- Antonio Aureliano Chaves de Mendonça, Ministro das MinaS e Energia---- AntODio Carlos
de Peixoto Magalhães, Ministro das Comunicações.

PORTARIA lNTERM!NISTERIAL N• 144- 24-0585
Os Ministros de Estados Chefe da Secretaria. de Planejamento da Presidência da República, do Interior, da Fazenda, do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente,
dos Transportes, das Comuniçaçõ~~ d_a _Indústria e do
Comêrcio, das Minas e Ener&1a, da Saú-de, d3- Educação
e da Agricultura, tendó' em vista o dispositivo no Decre~
to n9 91.265, de 24 de maio de 1985. Resolvem:

Art. }9 Aprovar a programação constante do Anexo
para a execuçãO do programa de recuperação das ãreas
atingidas pelas enchentes na Região Nordeste.
Art. 29 Determinar que os planos de aplicação dos
recursos fixados na programação referida no artigo anterior sejam elaborados de acordo com o que dispõe o art.
6'~ do Decreto n~' 91,265, de 24 de maio de 1985.
Art. 3~> Estabelecer: que os eventuais ajustes da pro~
gramação mencionada no art. l~' sejam aprovados pela
Comissão Interministerial a que se refere o art. 7~> do Decreto n~> 91.265, de 24 de r:naio de 1985. -João Sayad,
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República - Francisco Oswaldo Neves Dornelles, Ministro da Fazenda- Affonso Alves de Camargo Netto, Ministro dos Transportes- Roberto Herbster
Gusmão, Ministro da Indústría e do Comércio- Carlos
Corrêa de Menezes Sant'Anna, Ministro da Saúde- Pe*
dro Jorge Simon, Ministro da Agricultura -.Ronaldo
Costa Couto, Ministro do Interior- Marco Maciel, Mi~
nistro da Educação -Antonio Carlos de Peixoto Maga~
lbães, Ministro das Comunicações- Antonio Aurellano
Chaves de Mendonça, Ministro das Minas e Energia Flávio Rios Peixoto da Sil'feira, Miitistrõ do Dcisenvolvi~
menta Urbano e Meio Ambiente.
PROGRAMA DE RECUPERACÃO DAS ÁREAS
ATINGIDAS PELAS ENCHENTES
NA REGIÃO NORDESTE
I - Programação Setorial
(Em Cr$ bilhões)
Sistema ViâriojMinistéiio dos. Transportes
926,5Infra-estrutura Urbana/Ministério do
Desenvolvimento Urbàllo e Meio Ambiente 1.097,01
203,0
Infra-estrutura Social
107,0
• Ed(.lcação(Ministério da Educação
96,0
• Saú.de(Ministério da Saúde
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Apoio ao Setor Rura_l/M.~jstério da Agricultura 514,4
14,4
•. Aquisição e Distribuição de Semenies_
5óo;o·
• Crédito agrícola (custeio e investimento)
19,9
Obras de Regularização Hídrica
• DNOCSjMinistério do Interior

55,5

24,4
• CODEVASF/Ministério do Interior
179,2
Outras Medidas de Recuperação
!8,1
• Comunicações/Ministério das Comunicações
• Energia e apoio à recuperação de pequenos
negócíosfMinístêrios das Minas e Energia e da
161,1
Indústria e do Comércio
3.000,0
TOTALII .....:.. Programação Estadual
(Em Cr$ bilhões)
933,7
Maranhão
415,1
Piauí
732,5
Cearã
266,7
Rio Grande do N arte
- PafWõa
156,8
68,7
Pernambuco
76,3
Alagoas
101,3
Sergipe
148,9
Bahia ·
3.000,00
TOTAL-

O SR. PRESIDENTE.(Martins Filho) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto, para uma breve comunicação.
O SR- CARLOS ALBERTO (PDS - RN. Para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre~
ISidente, Srs. Senadores:
Baseado,_ prati_camente, no discurso proferido, nesta
breve Comui'licaÇão pelo Senador sergipano que nós ocupamos também a tribuna para falar um pouco do Nordeste.
Gostaría de trazer para o enf~que duas frases que foram ditas; uma pelo Presidente da República e outra
pelo Governador _de_ Pernambuco aqui focalizada com
ên(as_e pelo Senãdor Lourival Baptista, este eminente e
brilhante Senador da República, que tão bem tem repre-seil:"táào o seu Estado, aqui, no Senado Federal. O Go~
vernador de Pernambuco disse: ..Nordeste; agora ou
nunca", enquanto o Presidente da República disse;
"Nordeste; que as reformas têm que ser prodUzidas já".
Pois bem, Sr. Presidente, estou trazendo para a apre-ciação .dos nobres Senadores sugestão que_ colocaremos
para o debate do Congresso Nacional, jâ que estamos
buscando condições para o desenvolvimento pleno, econômi_co e social da nossa Região, estou trazendo para a
apreciação dos nobres Pares um projeto de lei que, acredito, venha merecer uma discussão ampla e que todos
· possam se envolver no debate, para que através do debate mais amplo e demoqático possfvei possamos dar ao
Nordeste aquilo que todos nós estamos reivindicando a
anos _e anos, e que para o N ardeste apenas medidas
emergenciais são levadas. Quando na verdade todos nós
_buscamos medidas conjunturais, que possam dar soluções definitivas ao Nordeste. O. Nordeste sempre é
apresentado como "primo pobre" desta Nação, como
pedinte. E a cada seca, o flagelo é levado aos veículos de
comunicação social e a cada seca campanhas meritórias,
emergenciais são produzidas dando contribuições e efeitos políticos, eleitoreiros para o Nordeste.
Estam_Qs apresentando hoje, Sr. Presidente e Srs.. Senadores, um projeto que poderíamos até dizer mais como
sugestão, porque fJós não podemos legislar sobre a matêri_a, apenas __ Colocrupos como suges~ão a autorização
para criar o Mini~_tério do DeseJ1volvimento do Nordeste. -uin ininiStêriO que possa dar uma contribuição definitiva.
Nós sabemos _que hoje o Ministério do Interior é um
ministério amplo e que tem a grandeza de cuidar não somente- do."f.Jordestemas.de todru;; ·as regiõeS do Pais. Mas
=nó~_e_stainàs veri<!õ o NOrdeste agora muito representati-vo;-0 Presidente da República é do Nordeste; o Ministro
da Administração é do Nordeste; o Ministro da PreviQência.Sqçjal-é do Nordeste; o Ministro da Saúde é do
- Nordeste.: o Ministro da Educação é do Nordeste; o Presidente do Banco do Brasil é do N ardeste; o.· Presidente
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do Banco do Nordeste é do Nordeste; o Presidente da
Caixa Econômica_ é do Nordeste, o Ministro da Desburocrati~ação é do Nordeste. Se o Nordeste agora - con~
cardo com o Senador Lourival Baptista ao ler a frase do
Governador de Pernambuco: "Nordeste agota ou

nun~

ca". Nunca o Nordeste foi tão bem representado._Aíestá
tambêm o Ministro da Justi<;a, Fernando Lyra, qu~ é do
Nordeste. O Líder do Governo nesta Casa é do Nordeste. o· que falta aO-Nordeste agora, Sr. Presidente? O que
é que falta ao Nordeste, Srs. Senadores? Nunca na vida
politica, histórica, desta Nação o Nordeste teve tantos
nordestinos no Poder. Então, comecei a meditar, Sr. Presi9ente, em torno da questão. Meditei e agora ouvindo o
Senador Lourival Baptista, aí foi que me deu mais ânimo
e me deu aquela condição para assumir aquela tribuna
com mais autenticidade, para apresentação do Projeto
que dispõe sobre a criação do Ministério Extraordinário
para o desenvolvimento do Nordeste. Sei que se for
aprovado e o Presidente da República sancionar estarei
também crialldo, em termos de futuro, um problema
para as Bancadas dQ Governo, porque são mais cargos
para disputar também. Mas é da maior importância~ Sr.
Presidente, entendo eu, nós temos a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste, que está aí, é órgão do
Ministério do Interior; o DNOCS, que é órgão do Minis~
tério do Interior; a CODEVASF, que é órgão do Minis~
tério do Interior, o Banco do Nordeste do Brasil, órgão
também do Minis'têrio_do Interior. Então, Sr. Presidente,
vairios pegar esses órgãOs que-buscam o desenvolvimento do Nordeste. e colocá-los em um Ministério que possa
dar a grande contribuição para o desenvolvimento do
Nordeste.
_O Sr. João Lobo- Permite _V.

Ex.~

um aparte?

O SR. CARLOS ALBERTO - Eu gostaria de conceder, até porque V. ExJ- como no~destino, tenho certeza,
viria ao meu encontro dar uma grande contribuição
como piauiense, e realce a' este nosso pronunciamento.
O Sr. João .Lobo- Eu apenas poderia dar uma leve
contribuição ao brilhante projeto de V,. Ex"

O SR. CARLOS ALBERTO - Mas me permito dizer
a V. Ex• que, infelizmente, eu gostaria muito .de ter um
piauienSe particiPandO desta nossa luta, mas infelizmente o Regimento Interno !Ião me permite.
Fica aqui registrado, Sr. Presidente. Vou endereçar à
Mesa o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Ministério E~traordínãrio para o Desenvolvimento do Nordeste.
Espero que o meu querido Senador Lourival Baptista,
representante de Sergipe, possa participar conosco desta
luta. O Nordeste, como -àisse o Governador de Pernambuco; ..Agora ou nunca'~.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Pi-esidente. (Muito
beml)
O Sr. Lourivs.l Baptista - Sr. Presidente, peçQ a palavra, porque fui citado pelo orador.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Tem a palavra. o nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS - SE.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Ouvi com muita ateri.ção o eminente Senador Carlos
Alberto que, com_ o brilho da sua inteligência, nestes 4 ou
5 minutos" em qú_e~ ~sta pe-quena comunicação, redigiu
e -ôatilografou eSse PrOJeto em beneficio do Nordeste,
propondo a criação do Miriistério do Desenvolvirncnto
do Nordeste. É algo de extraordinãrio.
Quero -~iz~ a R &.f.que, ni verdad~. o Nordeste estâ
por cimá'..-Ele deçlinou aqui o nome do ?residente Josê
Sarney e dos Ministros nordestinos que hoje compõem a
Nova República, esqu_ecendo-se do Superirltendente da
SUDENE, Eng~>_José Reinaldo Tavares. Qt.ieiO dizer-ao
eminente Senador, que o Nordeste tambérn estâ por cima, nesta Casa, porque iia Mesa Diretora estão os Senadores Passos Pôrto, Guilherme Palmeira, Marcondes
Gadelha,_ t\t}:artins Filho, João Lobo e temos o Líder do
PMÕB, Senador Humberto Lucena, todos do Nordeste
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Então eu digo, como o Governador de Pet:nam_~u_co,
"agora, ou nunca«: chegou a hora do Nordeste obter Õ
atendimento a que faz jus.
Eta o que tinha a dizer, Sr. Pr~idente. (Muito bem!)
O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, peço a palavra para uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Concedo a
palavra ao nobre Ser,~ador Marcondes Gadelha, para
uma comunicação.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL- PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. PresidCnte, Srs. Sena-

dores. O

Sen~d:o

da Nação Argentina prestou dia 22,

uma expressiva homenagem ao Presidente Tancredo Neves, durante a primeira parte da sua sessão ordinária. O
ato contou com a presença de 41 senadores, de um total
de 62, representando todos_ os partidos com_ assento na
Câmara Alta. A decisã.o de realizar esta homenagem.
pública e oficial no Senado partiu das lideranças daquela
Casa. A cerimônia contou ainda com a presença de grande público nas galerias da Câmara Alta. Cabe ressaltar a
importância dada pelos senadores à homenagem ao Presidente Tancredo Neves, que antecedeu na ordem do dia
à Comemoração do Aniversârio do ''Batismo de Fogo"
da força aérea argentina na guerra das Malvinas.
O ato foi presidido pelo Vice-Presidente da República
e Presidente do Senado; Dr. VictOr Martinez, e teve
como oradores os senadores Luis Leon, da "UniãQ Çívia Radical" (UCR), Manuel Vidal, do "Movimento de
Integração e Desenvolvimento" (MlD), Julio Amoedo,
do "Partido Justicialista" (PJ) e Jorge Solana, do "Movimento Popular Neuquino" (MPN).
O Senador Radical, Luis Leon em seu discurso, destacou que conhecia há vários arios- o Presidente Tancredo
Neves e que guardava uma marcante recordação de seu
"rosto bondoso, int~ligente e audaz''. próprio de um
uhomem que falava em tom sereno, porque tinha profundas convicções do que diziau. Recordando sua l1'ajetória política desde vereador em São João del Rey atê ai~
cançar a primeira magiStratura do País, salientou, que o
ex-Presidente foi um ''doutor em alianças" e um "dialoguista", que atuou de forma precisa no moffientO em que
o Brasil necessitava caminhar em direção à democracia.
Lembrou que,_ em sua vida politica, Tancredo Neves ja~
,mais se afastou da defesa d_a liberdade, representando
uma verdadeira ''síntese do patriotismo braSileiro", uma
figura que "transcende seu pais, para se constituir num
homem píiblico que pertence à Amêrica Latina". Fiila]izou, recordando o espírito de conciliação- e de latinoamericanismo sempre presentes nas posições e atitudes'
do Presidente Tancredo Neves.
Falou depois o Senador <-<desenvolvimentista" Manúel
Vidal, que ressaltou que a "lucidez, o realismo e a paciência de artesão do PresidenteTancredo Neves possibilitaram criar um sistema de aliança que viabilizou a- democracia no Brasil". Salientou que os .. argentinOS cQ.
nhecem e admiram o pensamento deTancredo Neves", e
o consideram como_amigQ da Argentina". Concluiu que
...estamos profundamente iitterêssidos pelas questões
brasileiras" e que "e~iste um paralelismo entre Brasil e
Argentina no propósito de construir uma democracia
efetiva e criadora".
O orador seguinte foi o Senador peronísta Julio
Amoedo que, no início de seu discurso, frisoU -que .. na
vida deste político montanhês de Minas GerãiS, ~uta foi
uma constante qu~_marcou todo o seu percurso,-ínClusive no instante final de _sua própria morte". Após citar
dados biogrMicos de Tancred_o Neves, lembrou" os quarenta dias de angústia em que todo o Brasil rezou para
que seu Presidente eleito recuperasse a saúde". Para o
Senador Amoedo" as idéias e as aspirações de Tancredo
Neves de propiciar bem-estar ao povo brasileiro sobrevivem à sua morte", e "esse mesmo povo edificog__ J,lma
mística em torno da figúra de Tancredo Neves". Fif!alizou afirmando que "não seria frase retórica dizer que, de
alguma forma, o líder desaparecido assumiu a condução
--~
do futuro do povo brasileiro".
Como 6Itimo orador, discursou o Senador Jorge Solana do Movimento Popular Neuquino {MPN), repres-én- tando os pequenos partidos' proVinciais, que sublinhou

"o sentido humano da luta contra a morte empreendida
pelo Presidente Tancredo Neves". Destacou, também,
que pelo significado de sua obra polítíca, o ex.- Presidente
fói o "grande artífice da esperança democrática dos brasileiros".
Finalmente, após os pronunciamento, o Presidente do
- Senado propôs que se cutl}prísse um minuto de silêncio.
Faço esSe registro aterídendo à solicitação do Presidente José Fragelli, a quem fol eUViado comunicação, em
nome de quem agradeço ao Senado argentino, e a toda
aqude povo irmão, todas as expressivas manifestações,
todas as comoventes e){.pressões de sentimento votadas
ao nosso estremecido e inesquecível Presidente Ta_ncredo
Neves. (Muito bem!)
-

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Américo âe Souza- José Lins- Albano Franco- Jutahy Magalhães - Mauro Borges.

O SR. PRESIDENTE (Martin• Filho) - Sobre a
mesa projetas de lei que serão lidos pelo Sr. ll'r
Secretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 148, DE 1985
Dispõe sobre a criaçio do Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento do Nordeste.
O CooS:resso Nacional decreta:
Art. }I' Fica OPoâer Exei::utivo autorizado a <:riar o
Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento_ do
-Nordeste, com a seguinte área de _competência:
I - coo_rdenar as atividades das entidades nacionais e
estaduais-responsáveis pela formulação e execução das
políticas -de desenvolvimento do Nordeste;
I I - elaborar e executar planos de desenvolvimento
regional e estaduais do Nordeste;
Jll- acompanhar e avaliar as políticas de desenvolvi_n:te9lo.. e~onômico e social na Regjão Nordes~e.
Art. 21' Ficam transferidos para o Ministério Exifaol'dinãrio para o Desenvolvimento do Nordeste QS seguintes órgãos e entidades:
I - Superíntindência do Desenvolvimento do Nordeste~\SUDEN E);
H- Departamento Nacíoiial de Obras Contra ~;~.s Secas (DNOCS);
III- Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco (CODEVASF);
IV- Banco do Nordeste do Bra~íl SfA (BN~)._
§ I~' A transferência dos órgãos referidos neste aitigo compreend~
I - o respectivo pessoal, respeitadas as situações jurídicas individuais;
II -instalações físicas, maquírias, eqúipamentos, arquivos, bibliotecas e todos os demais bens materiais destas instlt uições;
III- os saldos das reSpectivas dotações-·orçamentária.s;
IV -cargos, empregos e funções das Tabelas Permanentes e das Tahelas ~speciais dos Quadros de Pessoal,
inclusive os cargos em comissão, funções de confiança
(DAS e DAI) e as Funções de Assessoramento Superior'

(FAS);

V- as respectivas atribuições.
§ 29 As despesas decorrentes da criação e instalação
do referido Ministério serão previstas no õrÇamento da
União para 1986.
Art. 31' Ficam criados os cargos de Ministro Ex~
traonj,inário p-ara o Desenvolvimento cio Nordeste e de
do referido Ministério.
§ J9 A estrutura_ organizacional, bem como as cOm~
petências genéricas dos órgãos .integrantes da estrutura
__ !Jásica do Ministério será motivo de regulamentação por
parte do -Po-dei -Executivo, num prazo máximo de60 (ses- senta) dias, a <::ontar da publicação da lei no Diário Oficial da União.
Secretârio~Geral

Art. 49
cação.
Art. 5"'

Esta Lei entra em vigor na datâ de sua{nibfiRevogam-se as disposições em_ contrário.

Junho de 1985

Justificação
A Região Nordeste, cgm aproximadamente 30 milhões de habitantes, apresenta~se com problemas crónicOs de des~mprego, subnutrição, baixa renda per capita,
produção agrícola e industrial defasadas tecnologicamente com relação ao Centro~Sul. Isto implica a manuteÓção e ampliação dOs desníveiS regionais que se observam em nosso PaíS, cristalizando uma situação de penúria e subdesenvolvimento agravadas por secas continuadas e enchentes periódicas. Configura~se assim, um
qUadrO dramático, que-compromete o desenvolvimento
econômico e socía1 do País como um todo.
É mister, portanto, solucionar definitivamente, e, no
menor espaço de tempo, a situação calamitosa de pobreza das populações nordestinas. O grande número de instituições e programas voltados ao desenvolvimento do
Nordeste, tais como a SUDENE, a COOEVASF, o Banco
do Nordeste, as Comissões Estaduais de Planejamento Agrícola, os Projetas Nordeste, Sertanejo, Chapéu de
Couro e vários outros, de âmbito regional e estadual, dilui e superpõe os recursos financeiros e humanos de
modo pouco eficaz para o Nordeste e muito qneroso
para a União.
A criação de um Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento do Nordeste coordenaria estas atividades,
canalizando os recursos existentes para ações integradas
e de alto retorno econômico e social.
Assim, justifii:ã-se a criãção deste Ministério cofu base
numa melhor utilização dos valores financeiros e humanos em beneffcio de uma população carente e que depende do apoio da União para alcançar um nível de vida
condigno com o ideal humano.
Sala das Sessões-, em 31 de maio de 1985.- Carl~_ AI·
berto.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Regionais, de S&rviço Público Civil e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 149, de 1985
Acrescenta parágrafo ao artigo 86 da Lei n9 7 .210,
de 11 de julho de 1984- Lei de Execuçio Penal.
O CongressO Nacional decreta:
Art. !9 Oartigo86daLein~'7.2lO,delldejulhode
1984 - Lei de Execução Penal, é acrescido do seguinte
parágrafo:

"§ 31' Os estabelecimentos penais de que trata
este artigO poderão ser administrados, mediante
convênio com os Estados ou com a União, por ernP~_~s de capital aberto."
Art.
cação.

2~'

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 3"' Revogam·se as disposições em contrário .
Justificação
A alteração que se propõe, visa a introduzir na leg!s-

tação brasileira sistemática que vem sendo adotada de
longa data nos Estados Unidos. da América, com o mais
gratifiCante dos resultados. Os presídios geridos porcapital privado são, como assinalamos, uma experiência
consagrada, naquela grande nação do Norte, proporcionando aos presos tratamento muito mais cõndizente com
sua situação de seres humanos, como, tambêm, com uma
economia significativa de gastos. Entendemos, assim,
oportuno tentar no Brasii aquela modalidade de prisão,
que poderá, se bem sucedida, ser estendida a um mlmero
maior de presídios. A sugestão que buscamos incorporar
ã Lei que trata. do Regime Penitenciário deflui de proposta da ilustre causídica catarinense Dra. Dalme Marie
e, para sua aprovação, contamos com o apoio e a compr-eensão de nossos eminentes pares.
Sala das Sessões, em 31 de maio de 1985.- Lenolr
Vargas.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N' 7.210, DE'! I DE JULHO DE 1984
Institui a Lei de EXecuçlo Penal•.
Art. 86. . As penas· privativas de liberdade aplicadas
pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outr~ Unidade, em estabelecimento local ou
da Uni.ão.
§ 19 A UniãO Federal poderâ construir estabelecimento penal em local distante da condenação, para recolher, mediante decisão judiciaJ,_os c_ondenados à pena superiCir a quinze anos, cJUã:ndo a medida se justifique no
interesse da segurança pública ou do próprio cond-eilado.
§ 29 Conforme a natureza do estabelecimento, nele

poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras
ociosas.
(Às Camissões de Constituição e Justiça e de Se~~
viço Público Civil.)

O SR. PRESIDENTE (M~rtins Filho)-- Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe·
tentes.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Eslã finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hã quorum em plenário para deliberação.
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, constituída dos Requerimentos n"'s
51 e 58, de 1985; Projetas de Lei do Senado n~'s 26/79,2,
340, 18 e 320, de 1980, ficam com a sua apreciaçãO adiada para a próxima sessão crrdinãriâ,
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -RJ. Pronun:

cia o seguinte' discurso.) __ ;Sr_ Presidente e Srs. Senado~
res:
As inovaÇões 'introduzidas na Voz do Brasil pela Empresa Brasileira d.e ·Noticias merecem nossos louvores e
nossos aplausO~,_ não só por tornar dinâmico seu noticiário, coino pÓr'lnserir riot{cias üiinbêtn do Poder Legislativo.
:1:; louvâveJ a iniciativa, que bUsca, como deve ser um
regime democrático, tratar com destaque os três Poderes
da 'Repú1?1ic~, divulgando .seus principais atas para conhecimento de tódo o povo brasileiro.
t sabi-da a imc:insa penetração da ~oz do .Brasil em
todo o território nacional, uma vez que é através d~ela
que toda a popUlação e mi,tiiOs m~ios"~e ~omu~icação no
interior acomp-anham os últirilos acor!iecimentos nacionais. E hoje se estendem ao entrangeiro, inclusive aos Estados Unidos da América do Norte.
Poderia juntar que, nos EStados Unidos, ~d-CpOiS- da
possibilidade de ser divulgada: na Amazônia, a Voz do
Brasil, também'os brasihiiros residentes em Nova l(lrque
acompanham diariamente Os aG,ontecimentOs brasileiros
através desse noticiário. A· captação da o_nda ch_esa a
Nova Iorque e, assim, eles têm. contato diário com o que
ocorre no BrasiL
.
Grande é o número de corresPondênCias que ditariamente recebemos d.e todos os pontos do Pafs, em razão
de noticiãrio oriundo do nosso Serviço de Divy_lgação
que, com constante _e permanente eficiência, divulga os
trabalhos do Congresso Nacional de tal forma que os interessados não só dele tomam c_onhecimento, como sqlicitam inómeras vezeS, ~ fntegr'a do_ trabalho divulgado,
O esforço desenvolvidO pÍ::Ia Voz do Brasil, complement~ a cobertura -~_xtraordiná'ria _JIUe é dada pelos profissionais de imprensa em Brasflia, divulgando os principais assuntos do dia~a~dia de nossa capital, onde os
acontecimentos muitas vezes são tantos que desafiam a
capacidade de trabalho dessa qUalificada equipe de ho-

mens e mulheres de no.ssa imprensa, escrita, falada e televisada.
'Ao fazei este registro, rendo minha- hÕnienagem a todos os profissionais de ithprfmsa que cobrem os prÔblemas--políticos, econômicos e sociàis que se desenrolam no
Dístr.ito Federa! e Que afetam a todos nossos patrfcios.
Parabéns à Voz do Brasil e a seu corpo de colaborado-

res.
Sr. Presidente, recebi do Presidente do Sindícã.to dos
Estabelecimentos de Ensino_ do Rio de_ Janeiro, Prof.
Plínio Comte Bittencourt, o seguinte teleirama:
Governo RJ retêm verba federal pagamento bolsas salârio educação. Escolas particulares sem recursos atrasarão salârio empregados causando grave problema social. Contamos sua colaboração.
Plínio Comte Bittencourt
Presidente d_o Sindicato dos Estabelecimentos de
- Ensino do RJ.
Daqui, endereço um apelo ao Governador Leonel Brizola_ para. que ~orne conhecimento dessa grave situação e
evite qué mais uma greve, mais um movimento dessa natureza venha a ocorrer na antiga capital d:i República,
por falta de recursos das escolas particulares atenderem
aos alunos que ali estudam mediante bolsas de estudo
concedidas pelo Ministério da Educação, principalmen-

te.
Sr. Presidente, estou certo de que o Governador Leo·
nel Brizola, advertido desta situação, tomará as devidas
providências.
Era o que tinha a dizer, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O Slt

FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.}- Sr. Presidente, Si-s. SenadO'res:
Venho acompanhando com a preocupação e a curiosi~
dade de um pesquisador botânico, que desvia as suas
atenÇÕes para a Çlbservância das anomalias da natureza,
as investigações sobre o assassinato bárbaro, hediondo e
brutal do jornalista Mário Eugênio, que pertencia ao
. corpo redacional do Correio Brazllieose e aos quadros da
Rádio Planalto de Brasília.
Sr. Pre_sidente, vai fazer seis meses do criminoso acont.eCIDleliiO com o·p_aSsár dos dias e dos meses, o rol, a
longa lista dos suspeitos sempre arrola perante a opinião
pública, nomes de pessoas ligadas ao Serviços de SeguranÇa e da Polícia do Distrito Federal que agora se agrá·
va com o arrolamento, também, de três militares no pavc,-rosO aContecimento.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, um dos quistos piores
que podem surgir nos regimes autoritãrios é o quisto do
chamado governo ..invisível. todos sabemos, pelas teorias constitucionais e pelos tratados que versam sobre o
exerclcio_do poder~ que duas são as componentes do_efe-tivo exercicio do poder. A primeira: a face visível das autoridades legitimamente constituídas, :cujos nomeS são
ptíblicos e, conseq_iientemente, çio c.onhecirilento da sociedade, mas, sob essa face aberta, há, Sr. Presidente, as
-componentes invisíveis dO poder que são aquelas for_ças
que atuam sub-repticiamente, subterraneamente e que,
por entre arcabouços_ e calabouços, muita vez decidem
pelo poder, em decisões tão peiígosas ·que tornam impossível ao cidadão descobrir a real procedência da sua
autoria.
·
_
.
.
Esta introdução -tem em vista demonstrar que o caso
do a$Sassina,to desse jornalista, aqui no Distríto Federal,
encontra plena guarida nos veios invisívéis do GOVerno
do Distrito Federal, hoj~. sob a responsabilidade desse
~minente homeln público, desta grande reserva moral de
nosso País, que é o Sr. GOvernador Josê Aparecido de
Oliveira.
O Correio Braziliense, em editorial p)lblicado hoje em
sua primeira página, que vou comentar, ao ~egulrde sua
leitura, afirma:
·

·e.

PRESIDENTE, SO QUEREMOS JUSTIÇA
Qu:Mdo ~-Presidente Josê Sarney nomeou O Ministro dd Interi01:, Ronaldo Costa Couto, Para res-
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pender interinamente pelo Governo do Distrito Feque _fosse_ colocada ..toda a
máquina do GD"F para garantir a apuração urgente
do assassinato do repórter Mário Eugênio". A comissão especial, então criada para dirig'ir as investig.ições. que se arrastavam em cfireção nítidamente
prejudicial à elucidação_do caso, des4e logo portouse com eficâêi8; isençào e seriedade. E as informações que hoje pode oferecer à opinião pública,
conforme o Correio Braziliense publica nesta
edição, mostram que nunca se esteve tão próximo
dos assassinos do jornalista.
Basta agora o secretãrio de Segurança Pública,
José Olavo de Casfi:o, continuar oferecendo à comíssão todo o respaldo de sua autoridade e todos os
meios julgados necessários para que os assassinos
sejaffi definitivameiúe identificados, presos, processados ~ submetidos à ação punitiva da Justiça.
Também se torna indispensãvel que o compromisso do Presidente Sarney seja cumprido sem
quaisquer considerações à ordem de importância
dos suspeitos, uma vez que as investigações envolvem personagens ligados a organismos militares.
Acompanhando, de perto os trabalhos da comissão o Correio Brazilieose, contudo, guardou absolu~
to silêncio a respeito, convencido da exatídão das
investigações em curso. Tal comportamento foi observado como contribuição àqueles trabalhos, o que
não foi possível durante a gestão do secretário Lauro Rieth, uma vez que as suas atitudes não inspiravam confiança, pelo CJlvolvimento de alguns dos
seus mais- fu1étõS auxiliares.
A atitude do Presidente Sarney jâ rendeu seus
primeiros e decisivos resultados. Resta agora permanecennos atentos, o Presidente da República inclusive, para que as investigações não sejam novamente desviadas do seu curso por "interesses superiores."
~eral, recomen~ou~lhe

Sr. Presidente, é )ouvàvel o interesse do Presidente da
República na elucidação deste crime escabroso, mas é
preciso reconbermos que o Presidente da República não
ê o Chefe de Policia do Distrito Federal.
A_ propósito dessa questão, hã de se! feita a esVurmação _da real situação em que se eiiContra o GôvCrnO e
em que se acha o Poder, d~ois da mudança de Governo
ocorfida no día 15 de_ março do ano em curso.
Em verdade, Sr~ Presidente, toda a estrura autoritãria
continua enquistada no ex.erclcio do Poder, em nosso
País. Nos órgãos de segurança praticamente nada foi
mudado; nos Ministérios, -que decidem díretamente
sobre assuntos sociais e ecônomicos, os escalões inferiores, vale dizer, a estrutura desses Ministérios continua intacta. _O Serviço Nacional de informações, apesar de
nova versão que o seu ilustre titul,ar está oferecendo à
opinião pública, em verdade o SNI continua, não tanto
na forma, mas_ muito no fundo, dentro de padrões funcionais iguais aos existentes antes de 15 de março.
No Governo do Distrito Federal, em relação ~os órgãOS de segurança, a situação ê bastante pior; um coronel foi substituído por outro coronel na Secretaria de Segurança Pública, e o atual secretário de Segurança, Co·
rofiel José Olavo de Castro, não ê outr·o senão o antigo
chefe da DfvísãO- do Serviço de Informações do Ministério da Educação e Cufiura. O atual secretário é amigo,
e ao que estou informado, compadre, alêm de colega de
escola de bancos militares, do ex~Secretârio Coron'el
Lauro Rieth.
Tudo, por conseguinte, Sr. presidente, está entre amigos. Conhecidos de hâ muito, não creio, Sr. Presidente,
não creio por ábSoiut~ -convicção de que me fiz investir,
não creio em que tenha real interesse, o- atual Secretário
de Segurança do distri_to Federal, em apontar à justiça os
dileto~ amigos do ~eu ant~cessor envolvidos, como supeitos, no terríficO !l$assinato do jornalista Mârio Eugênio.
Posso estar enganado, e peço mesmo a Deus que eu esteja enganado, mas ê muito difícil as pessoas se enganarem d_íante de_ siíuações e de fatos concretos, cuja observação pode ser_pro_cedida _a olho nu, tão evídentes e tão
clamant.e~ são os (atas eni observância.
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Senão, vejamos: em discurso aqui proferido, desta
mesma tribuna, antes da substituição do Coronel Laura

Rieth, na Secretaria de Segurança Pública do Distrito
Federal, diri2;i-me ao Sr._ Procurador-Geral d·a Rep(iblica, que é o fiscal da lei e o defensor da sociedade, fazendo yer a S. Ex• os rísco_S sob os quaiS pOderia ficar o DistritO Federal, na hipótese de nenhuma medida preventiva ser adotada contra o Secretãrio Laura Rieth, que tinha amigos díletos envolvidos na Chacina do jornalista e
radialista.

Cheguei, inclusive, a aventar a hipótese:: da mudança
de domiCI1io do ex·Secretârio o que, diante, do ilicito penal, se configuraria cômo fuga, isto é, cotno atitude de
alguém para escapar à ação que a Justiça adota, no moR
mento preciso em que o malho da lei S(!~re ele pode ser
brandido e zurzido.
Meu apelo caiu no vazio, como era natural, uma vez
que as miasmas autoritárias ainda continuam, como fiz
ver faz pouco, misturadas aos fogos fãtuOs do &epulcrãrjo do antigo regim.e.
Esses fogos fátuos, Sr. Presidente, são que estão emperrando o caminho <ias investigações e são esses fogos
que obnubilam a sociedade brasiliei_lSe quando ela quer
perquirir, iridagar, p~rscrutar a respeito do tenebroso
chacinamento deste profissional da Imprensa.
O Secretário lauro Rieth não mudou de endereço
nem de dpmicilio e af resiste O perigo dos perigos, Sr.
Presidente, porque. não tendo mudado de endereço ou
de domicflio, é ele quem continua dentro do arcabouço
invisível do poder a que aludi no exórdio desta oração.
ê. ele quem continua ~ manipular à distância. como
numa espécie de controle re_!noto, t~dos os escapismos,
todas as atribuições e todos os descãminhos que caracterizam o desenvolvimento desse rumoroso inquérito.
Dois de seus díletÇ)S amigos, todavia, arrolados como
suspeitos, já fugiram -de Brasílía; dois dos policiais -considerados amigos diletos do ca·ronel Rieth, jâ mudaram
de Brasfiia.
Surgem, agora. quatro novos suSpeitos:-um- Policial e
três militares, todos diretamente conc::ctados com a estrutura da Secretaria de Segu~ança Pública do Oístritõ Fe-.
deral.
·
Disse, faz pouco, :que o Presidente da República não é
e nem poderia ser o Chefe de Policia do Distrito Federal,
mas o Governador José Aparecido, eminente figura dâ
nacionalidade, que governa Brasília, bem como o seu antecessor, o GQvemador José ApareCido; ê o responsável
maior pela ordem pública e, conseqüentemente, pelo
cumprimento da lei na jurisdição do Distrito Federal,
por ele governado. Em conseqUência e _em se tratando de
um homem de relevante espírito público, que se propõe
realizar no Distrito Fedei-ai um trabalho, que por certo,
haverâ de marcar profundamente, com efeitos positivos,
esta cidade, a mais castigada, durante cerca de 20 anos ·
de autoritarismo, o GoVernador José Aparecido está no
dever de adotar algumas providências, sem as quais ninguém poderá chegar a qualquer cóhclusão elucidativa
deste horroroso homicídio. Primeira providência: está o
Governador José Aparecido no dever de investigar ãs li~
gações entre o ex-SecretáriO Laura Rjeth e o atual Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Coronel
José Olavo de Castro. Os dois tem passado comum.
Rieth serviu aos órgãos de segurança pública no Estado
do Rio Grande do Sul e, na Câmara dos Deputados,
.logo a seguir ao assassinato de Mário Eugênio, foi acusado por Deputados do Rio Grande do Sul da prática de
crime de tortura, com conseqUências letais, quando do
exercício_ de suas atribuições nos serviços de segurança
do Estado gaúcho, no ~no de 1966. O Coronel O lavo de
Castro tem igual e horroróso passado de lig:ição i OSabominâveis DSI, no cáso, a Divisão. de Segurança Interna do Ministério da Educação e Cultura.
Era S. fu.', quando traba_lhava no DSI do M:inisfê'rio
da Educação, o responsável pelos atos de <:<spiotlageril no
setor educacional do _Pais, e era quem oferecia aos Ministros da Educação relatóriosfSC:CretoS, quC ·não. eram relatórios. e igualmente não eram libelos crimes acusatóriOs,
mas que eram sentençaS condenatórias contra estudantes, professores e -serVidores oUtros de toda a estrutura
-do 1\1inist~rio da Educação__ e_ Cu.tt_u,::f;l,._
·

Veja, Sr. Presi'dente; que estamos diante de um caso
delicadíssimo: e em qué. pese ao otimismo, com o Correto
- Braziliense;enca:ra o estágio ·atual do inquérito, não quero compartilh~r de um otimismo, não digo exagerado,

maS de um otimismo qu(;, me parece nãó estar em consoM
nâricia-Cõíri a-i"êalidade amarga de todos esses fatos. Há
urna clar~ interligação e aqui" vou mencionar o segundo
dever a que, no meu entender, está obrigado o GovernaM
dor José Aparecido. Há uma clara interligação entre as
corrêntes SubterrâneaS da Secretariá de Segurança PúbliM
ca do Distrito Federal. Todos nós sabemos,. Sr. PresidenM
te, que lobo não come JQbo; e ~abe_mos mais ainda que as
hienas só atacam em duas circunstâncias: ou quando a
vftima está dormindo Ç>U quando morta está a vítima.
VoU esClareCer o sentido e o conteúdo dessas palavras:
de envolvimento em envolvimento, nesse encadeamento
que parece não ter fim, nas ·suspei.;:ões arroladas,
concluiMse, desde o· primeiro ao ú1timo suspeito.• agora
apontado, que se formou uma corrente que tem como
dos os meffibróS da ;uspeição, para, conúaçados, armarem lima campânula de proteção sobre todos eles; campânula invulnerãvel )?ela ação das investigações policiais,
e campânula mais invulnerável ainda à ação da lei e da
justiçá." Se lObo não come lobo, como é possível, Sr. Presidente, q_ue a poUcia de Brasflia, em cujo bOjo flores~ a
sUspeição sObre o rnimdo ·a autoria do crime, como ê
possíveJ·que uma aç1io investigatória entre colegas possa
conduzir a um resultado prático? O que deve, então, com
todo o respeito, fazer o GOverriador José Aparecido?
Deve afastar imediatamente dos quadros da Secretaria
de Segurança Pública do Distrito Federal todos os poli~
ciais que trabalharam sob a direta orientação do exSecretãrio Laura Rieth. Por que es~ providência'? Por~
que não foi toda a Polícia que trabalhou diretamente fi.
gada ao ex-Secretârio da Segurança Púbfica; não, foi a
e_Ilte policial. Eu diria, foi a guarda seleta, especial. que
formava as bases das decisões do secretário, baseS em
que re6úram' as··suspeiçõc:s, e· bases -que permanêec:m
.qUase--iilfãCtãs na--estrutura daquela repartição policial.
Se isto não for adotado cairão p-or terra irremeâiã.Vel·
niente os esforçOs sadios, os esforços que só visam a apU·
ração da responsabHidade criminal dos criminosos, os
esforçoS- que só ·objetivaril a pronta promoção -da justiça;
esforços (juc: estão sendo empreendidos em conjurito pela
corriissão investigatória, pelos advogados cçmtratados
pela fl:i.mília do jornalista e pelo jornâl e, ainda, pelo pro~
motor representante do Ministério Público do Distrito
Fedetal.
Sou dos que não acreditam, Sr. Presidente, que h uma
situação ·como essa já praticamente estabelecida, seis meses depois da ocorrência do aSsassinato; sou dos que não
acreditam en1 que seja possfvef que, com a manUtenção
do atual status quo policial. se pos~a descobrir os reais
au:rôres da chacina. Recordo que quando de seu comparecimento à COmissão do Distrito Federal o ex_.
Secretârio da Seiurança P6blica, Coronel Laura Rieth,
por mim ÍIÍ.terpelado ao longo de três horas, l~go ao seguir da divulgação do evento criminoso, negou sistemâtiR
ca e peremptoriamente o envolvimento de qualquer de
seus ·auxiliares naquele odiento homicídio, Cheguei a in.:.vow- os brios militares do Coronel Rieth e ele, incidindO
no.perjuro, pOrque jtirou falsamente perante a Comissão
do Distrito Federal, negou do modo mais deslavado que
meinbrOSê:ia sua POlícia tivessem (fualquer envol'{imento
no episódio, comO atestou, perante o Senado Federal, a
idoneidade moral inatacável de todos os seus diletos e di R
retas auxiliares.
1
Que se viu ~ias del)Ois? O que se viu foi a divulgação, ·
pelo Correio BrltZiliense do nome do "Himmler" do CoR·
róhel Rieth: o nome do Delegado Ângelo Neto, "'HiinmM
ler" do Coronel Rieth. como principal envolvido. no
mando e na execução do delito.
O que se viu depois'? Viu-se que, com a seqUência dos
acâhteêiiiléntos, outros delegados, cuja honra_ o Coronel
Rieth havia colOcado dentro de um tabernáculo indevasR
sãVet pcir qualquer forma de suspeição, da pai-te de quem
quer que fosse dentro do Senado, vimos outro e outros
· delegadOs, e outros policiais de categqria inferior tamR
bém .arrolados na teia sinistra do assassinato do jornalista. O que vemOs hoje? Vemos como que a quase mesma
es(Í"utura- d'antanho, compondO a Secretaria de_ Sego-
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rança Pública do Distrito Federal, estrutura da qual,
confonne as iitVéStigações em curso, estrutura da qual
extravasam os principais suspeitos pelo mando e execução do crime.
-Logo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não quero crer
que alguém possa crer porque, nisso crer, seria descrer,
na verdade, na lei e na justiça em que a atual estrutura da
atual Secretaria de Segurança Pública possa levar a bom
termo essas investigações. Por outro lado, entendo que o
Ccorreio Brazilitnse não deveria ter dado trégua ou carta
de crédito ã nova comissão investigatória, meslno que
essa ti-égua· e esse ·crédito houvessem sido conce~idos
após as solenes palavras do Presidente José Sarney, que
recomendou ao Governador Ronaldo Costa Couto, que
fosse colocada todi-a máquina do GDF para gai"ântir a
apuraçãO ·urgente do assassinato do repórter Mârio Eugênio.
Ê de reconhecer~se e proclamar-se, todavia, o seguinte:
a trégua e o crédito concedidos pelo jornal foram canse-- ·
qüências, primeiro, da boa-fé do Correio BraziMnse; se~ndo, diante de ordem tão expressa, tão solene e tão co·
movente do Senhor Presidenta da República cabia ao
jornal, reconheço, a trégua e o crédito, embora não concorde nem com o crédito, nem com a trêgua.
Por quê? Porque a máquina do GDF que o Presidente
da Rept1blica recomendou fosse colocada para garantir a
apuração urgente do assassinato do repórter, é a. mesma
mãquina montada na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, pelo Coronel Laura Rieth, ex-S~retário de
Segurança e colega de escola de bancos militares, compadre e colega de serviço de espionagem nos órgãos de informação. nos ór&ão infames de infonnação deste País,
dO atual secretâi-io, Coronel José Olavo de Castro. Ora,
se a máquina é a mesma, se os homens são praticamente
os mesmos. onde. Sr. Presidente, onde se pode buscar luzes para iluminar essa senda tenebrosa que agora en·
cobre de modo ignominioso esse acontecimento delituoso. Onde buscar luzes para procurar entender, compreender o porquê? DecorridoS quãse sete meses, vai fazer dia 11 de junho. do assassinato de um jornalista em
pleno· Distrito Federal, como entender que tenha ficado
intacta a mâquina policial? Como entender'? Que o Ministério Púb(ico, atê por medida de proteção à ordem
pública, não haja s{!licitado, dentro da lei, dentro do Código Penal, a prisão preventiva de nenhum dos implica. dos?

Não, Sr.- Presidente. Não pOsso entender.
Quero .crer, não acredito; não, talvez por (alta de carência de raciocínio, reconhecic;las que são as minhas modestas, modestíssimas faculdades intelectuais. Não quero
crer e i-tão ã' cieio, por um fato ·que acho difícil de ser
contestado; vou além, acho impossível. Se lobo n_ão
come lobo, corÍiO ê que um polici3.1 vai entregar um seu
colega à justiça? Como, Sr; Presidente? V. Ex.•, que tem,
sob o pálio do Senado Fedc:;:ral, o crucifi:rto de ;Nosso Senhor Jesus Cristó,. a dosar o seu pensamento com as luM
zes maiS cintilantes do saber humano, até V. Ex• haverá
de pasmar, diante-dessa realidade de cruz. Se lobo não
come lobo, como querem que á polícia entregue um poliM
cial à Justiça? Não pode, Sr. Presidente!
E o Governador JQsé Aparecído de Oliveira, qtie tem·
uma longa tradiçãO na vida pública deste País, não irá a
mim convencer, e não convencerá o Senado Federal.
que iem- atribuições de legislar para o Distrito Federal,
n'llfrla_ sit~ação. dessa natureta, em que o organismo policiã1.é eiiCatregãâ.o de apurar uma ocorrência delituosa
que tem como agentes meni.bros da corporação policial,
não vai convenCer a mim e muito menos ao Senado, que
eSSe ofgáriismo.~ niantida a cláusula ~teris paribus, h ave-rã de concluir pelos nomes dos reais àUtores do delito.
Ccteris paribus, diZiam os romanos, isto é, se tudo
cq_ritiQuã.r com,o estâ. Não, ~r. Presidente! CettriS paribus; esse critrie terá a sua investigação transferida para
autoridades da mediunidade e não da humanidade, que
raclóCinã, qll:e pensa, consoante _os padrões da lógica e
não inspirada peloli impulsos da ii"i'adonalidade e muito
menbs sob a insUflação do absurdo.
Não, Sr. Presidente, çeteuris pariubus, este crime será
mergulhado no Gurub.a dos casos imsolúveis.
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Que fazer, Sr. Presidente, que fazer? Há o. que (azer;
concretamente, há o que fazer, porque não é possível que
o Governo do Distrito Federal permita que o Coronel
Laura Rieth continue,. à distância, cõnciliábulos, em
confrartas, em consistórios com o seu colega Coron_el
O lavo de Castro. Seria o mesmo que designai o General

Newton Cruz para apurar o aSsassinato do Joni"alista
Alexandre Von Baumgarten. E, na falta do General
Newton Cruz, mandar trazer lã da Amazônia, e eu gOstaria que o fizessem, Sr. Presidente., o General Octãvio
de Aguiar Medeiros, e nomeá-lo igualmente delegado incumbido de investigar, de esclarecer, de apontar à Justiça, de revelar à sociedade os nomes dos mandantes e
dos executores do assassinato do Jornalista Alexandre
Von Baumgarten.
Ora, isto não vai acontecer, é claro, porque neste País,
graças a Deus, as novas autoridades do Exército não en~
sandeceram e nem vão enlouquecer. Não, isto não vai
acontecer. Mas, ensandecida e enlouquecida pelo pavor
de ser apontada à execração pública como responsâYi!l
pelo mando e pela execução do delito, depois de ter usado a própria máquina policial do Distrito Federal para
construir o inter criminis, que conduziu ao ceifamento da
vida do jornalista, ensandecida e enlouquecida a autori,
dade policial, remanescente do arbítrio e que fazia parte
do Governo mvisível do Distrito Federal, e que ainda
não foi escorraçada da invisibilidade do novo Governo,
ensandecida e enlouquecida, Sr. Presidente, esses restos
de autoritarismo jamais tornarão possível a elucidadão
desse tenebroso. horroroso, terrível e terrífico asSassina-

to.
Assim, faço, um apelo aO Governador José Aparecido
de Oliveira; mande cor~ com a força da lei, porque
contra o crime só a lei deve ser aplicada. Não é preciso
mais nada, basta a lei. Mande cortar, com urgência, os
laços umbilicais que as·parteiras do Código Penal não
conseguiram decepar, que unem Oatual ex-Secretãrio d:ã
Segurança Pública; determine, o Governador José Apa~
recido, ao Procurador de Justiça do Distrito Federal que
reforce a energia da sua ação, usando implacavelm_ente
as leis penais, inclusive recOrrendo, imediatamente, ao
instituto da prisão preventiva como· medida cautelar,
para guarnecer os interesses da <?rdem pública ameaça~
da; determine, o Governador José Aparecido, àquele
funcionário do Ministério Público, fiscal da lei e defen~
ser da sociedade brasiliense, fundonário demissível ad
nutum, grande autoridade e grande jurista~ por sinal, que
conhece a lei melhor do que todos nós, que mande e determine o Governador, no exercício de sua autoridade,
que o Ministério Público do Distrito Federal passe a aB:ir
com todo o rigor legal pela honra da sociedade brasilien~
se, a honra dos jornalistas deste Pa_!s inteiro e de todos os
radialistas, e a honra da família enlutada pela perda insubstituível de um profissional, cujo crime consistia em
denunciar crminosos e apontã-los à Justiça; determine
essas providências, o Governador José ~parecido de Oliveira, a aí sim, Sr. Presidente, passarei a crer, porque
creio na lei e na justiça, passarei a~crer ser possível, ser
viável que um dia possam sentar-:se no banco dos réus
para receberem a compete_[J_te acusação do Ministêrio
Público. em processo movido pela Justiça Pública, e pos~
sam ser julgados pelo Poder Judiciário, que hav-erâ de
lhes lavrar sentença correspondente à gravJdade e às
agravantes do crime, os verdadeiros criminosos, os assassinos do Jornalista Mário Eugênio que, como dãq
conta o teor das investigações inteiras, pertencem à própria Secretaria de Segurança -PÍLblica do Distrito Federal, e que de Já, agora, extravasam para um militar que é_
estranho ao corpo daquela Secretaiia.
Com estas palavras, Sr. Presidente, encerro este apelo.
fazendo ver que outra coisa não estou fazendo senão no
estrito cumprimento do meu mandato de Sena~or dt!_ República, exigir do Governo do Distritq Fçderal que d~
imediata satisfação à sociec:tªde brasileira, porque se esse
crime ocorre em.Brasílía, _que é o portal da Pátria, e se
aqui fica impune, o que não pode acontecer, Sr. Presidente, lá nos perdidos longes do Nordeste e nos _de:sc_onhecidos confins da Amazónia?
Era a pergunta e era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDEl'ITE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. PronliflCia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando vim para este plenário, não imaginava usar da
_ trifi_uoa no dia de hoje, e agora, mais do que nunca, diria
que não deveria até falar. Depois de escutarmos esse libelo extraordinário proferido pelo Senador Fábio Luce-na, deveríamos deixar ressoando no recinto deste Senado
as suas palavras, para que elas, repercutiodo, chega~em
ao seu destino, e que seu pleito fosse ouvido.
Mas, Sr. Presidente, achei, depois de acompanhar os
trabalhos de hoje, que seria necessário repetir o apelo
que ontem, por coincidência, dirigi a V. Ex• para fazer
chegar ao Presidente José Fragelli. Não quero1 Sr. Presidente, fazer qualquer crítica a quem quer que use as nor~
mas regimentais de hoje, para fugir um pouco ao próprio
regimento. Não desejo fazer crírica porque isso estã sendo quase que uma autodefesa, de tantas repetiçõesocorrldas aqui neste Senado.
Vêm V. Ex~ o exemplo do dia de hoje. Antigamente,
pelo menos no final da sessão, víamos mais Senadores
presentes com a preocupação de assinarem o livro de ins,
crição. Hoje, ninguém liga mais para isso, porque os que
__ jl:ssínam ficam até esta hora para poder falar, e os que
não assinam são os primeiros a falar utilizando~se dos
_artifícios. regimentais. Por isso mesmo, quero dizer a V,
Ex~ que, para ajudar a decisão da Presidência destaCasa, vou apresentar um projeto de resolução para ver se
conseguimos fazer uma ordenação melhor dos nossos
trabalhos. Poderemos obrigar que a Ordem do Dia tenha
início,impreterivelmente, uma hora após o início da sessão. Hoje mesmo, a Ordem do Dia começou às 16 horas
e 40 minutos, e assim mesmo porque-v. Ex• não ouviu
um Senador pedir a palavra como Líder, porque senão
começaria mais tarde ainda.
Vou também, ness-e projeto de resolução, sugerir que
os Uderes não falem mais antes da Ordem do Dia, só
utilizem o seu direito de falar como Líder após a Or-dem
do Dia,
Vou pedir também a V. Ex• a Presidência dessa Casa e
aos Srs.. Senadores, para que reduzam o tempo da fala
dos Líderes para quinze minutos diariamente, e nós já temos cinco Líderes aqui.
Também vou solicitar, que as Lideranças não tenham
o direito de transferir a palavra a outro parlamentar, a
não ser duas vezes na semana, o quejã é muito, porque
esse direito de falar dos Líderes foi acertado assim para
que eles aqui viessem transmitir assuntos importantes
das suas Bancadas, que viessem aqui até provocar debates entre os -Partidos. Mas esse direito está sendo utilizado para que se profiram discursos sem a inscrição devida. Como também considero que devemos extinguir esse
hàbito~gue existe hoje, das breves comunicações, porque
as breves comunicações- servem para fazer pronunciá~
mentes também sem inscrição. A quebra do Regimento
estâ sendo tão constante que, hoje, já ê difícil impedir
qy.e se chegue ao extremo de pedir apartes na hora de
breves comunicaçõis. Porque aqueles que querem ter o
dirci~o de debate, também não podem mais aceitar-que o
Regimento venha sendo feri_do constantemente e que se
use_ o período de breves cofnunicações e não haja neffi o
direito do aparte.
Sr. Presidente, farei disso uma campanha, protestarei
sempre que isso vier a ocorrer e espero, m<Ús uma vez,
Cont.fr com a- solidariedade do nobre Senador Fábio Lu~
cena no exercício dessa Liderança, para que o- Senado
Federal_t!!nha possibifidade, novamente, de voltar a nor~
malidade dos seus trabalhos e nào ocorram esses exagerosque estamos vendo aqui, no dia a dia. Ninguém riials
pode exigir que se cumpram horârios;- põrque aqUi se ultrapassa o_ tempo tranqUilamente, sem nenhuma interferência.
O Sr. Faôio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois não, com
todo prazer, nobre Senador Fábio Lucena.
--O" Sr. Faõio Lucena- A minha solidariedade além de
implícita é total, Integral, incondicional, irrevogável e irreversível.
OcSR, JUTAHY MAGALHÃES- Eu gosto de ouvir
esse advogado brilhante, fluente, que sempre dâ o tom
necessârió aos nossos pleitos.
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Por isso, Sr. Presidente, V. Ex• talvez vã me ouvir,
quase que diariament~. repetindo isto. Porque temos de
vencer esta batalha. Temos de fazer o trabalho voltar novamente ao seu leito natural no Senado Federal. Chega
de benevolências, chega de se quebrar o Regimento, va~
mos trabalhar para fazê--lo respeitado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronunda

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não hâ mais quem conteste, no País, a necessidade de
uma reforma constitucional, discutindo~se, apenas, a
oportunidade da convocação da Assembléia Nacional
Constituinte.
~
Pode haver alguma discord~cia no que tange ao conteúdo das reformas, entretar:z-to, aqui mesmo, hã sugestões que rep-resentam um denominador comum _da opinião pública, havendo o mínimo de dúvidas qUanto à
abordagem necessária desses temas.
Considera~se~ em primeiro lugar, imperativa a definição das áreas de ãtllação dos três poderes da União, o
Exe.cutivo, o LegiSlativo e o Judiciário, sabido que a ne~
cessáda interdependência pode resultar, dentro das melhores informações da democracia representativa, numa
certa ascendência, como ocorre na Inglaterra, com o
Parlamento, e nos Estados Unidos, com a Suprema Cor~
te, não se admitindo, no entanto, qualquer preeminência
<!o Executivo, capaz de conduzir à ditadura,
O direito de atuação de todos os partidos polítiCos é
um corolário natural dessa representatividade, enquanto
o problema fundiário nãopode mais sofrer ·adiamentos,
proinovendO~-Se a distribuição de terras ociosas a quem
queira explorâ-las, a rigorosa demarcação das glebas
indígenas e_ o direito de propriedae a quem, por mais de
cinco anos, resida e explore glebas antes inexploradas,
até cem hectares, conforme sua localização.
Impõe-se, por outro lado, a revisão da política de distribuição do produto tributário nacional, entre a União,
os Estadps e os_MunicípíoS;para que se promova a interiorização do desenvolvimento, fundamentada no sadio
municipalismo.
A liberdade de ação dos sindicaras, evitando qualquer
tipo de intervencionismo estatal em seu funcionamento,
e o salário mínim-o jUsto ao trabalhador, votado pelo
Congresso Nacional, suficiente para atender às necessi~
dades de residência, alimentação, educação, assistência
médica, transporte e lazer, comporão o quadro dos direitos laborais.
A ~igilância da coisa p6blica, com a mais eficiente fis~
caiização do Executivo pelo Congresso Nacional; e a
cri:ição do Procurador do Povo, para a defesa da economia popular que o CADE não tem conseguido vigiar, en~
contrarão corolário na liberdade de expressão e no direito dos organismos sociais representativos participarem
das grandes decisões que afetam di reta ou indiretamente
o País e a população.
A eXploração dos recursos naturais apenas por empresa nciona_l e a defesa do equilíbrio ecológico complementam esse quadro de reivindicações que devem ser objeto
da preocupação dos. legisladores constituintes.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Preside11te. (Muito
bem!)

·o Slf..PRESIOENTE (Martins filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira.

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL -AL. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna do Senado para dirigir Veemente"ipelo aos ilustres Ministros Dr. Francisco Dornelles, da Fazenda; Dr. Ronaldo Costa Couto do Interior e ao Presi~
dente do Banco do Nordeste, Dr. Mauro Benevides no
sentido de que essas-autoridades encontrem urgente so~
]ução para o problema que aflige os fumicultores do meu
Estado, especialmente os do Município de Arapiraca.
É que se avizlflha o prazo fatal para a execução do
plantio do fumo, no mêS de junho próximo. E o financia.]Jlento para o custeio da próxima safra, há muitos anos
promovido pelo Banco do Nordeste, encontra-se no
ponto zero. Com essa situação os produtores de fumo do
Estado de Alagoas, basicamente constituída de pequenos
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e médios produtores, se angustiam com a indefinição do
Banco do Nordeste na [iberação desses recursos.
Ex.ternando a preocupação daqueles fumicU.ltores, recebi do PresiQente do Sin_dicato Rural de Arapiraca, Se~
nhor José Barbosa Fílho, Telex vazado no seguinte teor:
"Face situação crítica produtores região Arapiraca, mo·
tivo não liberação recursos financiamento produção sa·
fra 85, Banco Nordeste, solicitamos interVenção Vossa
Excelênciajunto autoridades competentes, sentido resolver urgentemente grave problema, sob pena economia
região colapso total".
Sr. Presidente, segundo informações que me foram
transmitidas pelo representante dos fumicultores do meu
Estado, aproximadamente 400 (quatrocentas) propostas
para: financiamentos encontram-se no Banco do Nordeste, envolvendo recursos num montante de quatro bilhões
e duzentos milhões de cruzeiros, sem levar em coiila 8.inda que trezentas e oitent_ª d(:las, são oriundas dC microprodutores. Desse t9tal, trezen!as e·cinqUerita jâ seencontram- _aprpv adas,_ aguardando tão-somente1 _ a_ liberação dos respectivos- r~ursos.
-- ---A Cooperativa dos Produtores (j_e :Arapir.aca, qu-e_ congrega o expressivo númet<:tde 4.91)0 (quatro mil) produtores é uma das proponentes cujas propostas jã forani:
aprovadas, aguardando a liberação dos recursos pelo
Banco do Nordeste. O retardamento dessa medida estã
trazendo grande inquietaÇão -entf-e os produtores, cientes
de que sem a participação do Banco do Nordeste no amparo ao custeio da safra deste ano a economia da feg:iãO
de Arapiraca sofrerã, irremediavelmente, total colapso.
As consequências desse colapso serãci imprevisíveis, Sr.
Presidente, pois a economia regional se assenta, toda ela,
na cultura do fumo. Ali vivem milhares de famfiias, hã
anos ligadas a essa atividade agrícola) que pela sua -característica de microunidades produtivas; representa papel relevante na estrutura sôcio-ecOnômica do Estado d_e
Alago as.
Dessa forma, no momento em que o GOverno da
Nova República desencadeia uma Jarga discUsSão de um
novo processo de Reforma Agrária, entendemos ser fundamental o fortaleciml:!nto desses_J?~quenos núdeos produtivos, como forma de assegurar meios às atividades
económicas dos pequenos e m-édlos trabalhadores rurais,
mantendo o homem no seu chão~ ajusta~ o ao seu me1Q,
longe dos problemas decorrentes do -~xodo t~r~l_ de d~
nosas conseqUências sociais, como a Pressão populac10:
nal sobre as ãreas urbanas.
Quero registrar, entre aS Vârlã.S e--drarri-áticãS soliCitaçQes dirígidas às autoridades responsáveis pelas·-·prOvidências reclamadas pe!os fumicultores do meu EStado, o
apelo formUlado pelo ilustre e combativo Deputado Estadual Eteonaldo M~g_alhães; que, em nome çlos produtores de fumo de Arapiraca, tenl insistentemente reclamado a urgente liberação dos recursos indispensáveis ao
finanCiamento da safra do corrente ano.
A jã tão abalada ecQnomi~ de__Aiagoas, Sr. Presidente,
não suportarã, sem graves conseqUências sociais, o reta'rdarnento das providências que ora reclamamos. Por isSo,
quero mais uma vez. solicitar aos Srs. Ministros da Fazenda e do Interior bem como ao Sr. Presideritt do Banco do Nordeste que determinem, com a "r"àp1d~ _que o
caso está a reclamar, a liberação dos recursos necCssãrioS
ao custeío da safra de fumo para este ano, sob pena do
meu Estado sofrer as irreparáVeis conseqUências da de~
sestabilização social e econômlca, em uma das suas mais
promissoras regiões. Era o que tinha a dizer. (Muito
bem!)
·
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) :- ~r. Presidente, Srs. SenadoreS:
Em princípios deste mês, foi lido neste Plenâ.rio projeto de lei cujo significado econômico-socia.J não pode passar despercebido, dadas as implic!lções, notadamente na
classe média e nas pequenas e médias empresas do País
- alvos da destinação fiScal dos benef!cios que estabelece.
Refiro-me especificamente ao Projeto _de Lei n9 96, .de
iniciativa do ilus_tre colega Senador César Cais, que determina o enquadramento das cooperativas de condutores autónomos de veículos automotores na categoria de
Grande Consumidor, para efeito de barateamento do
co:m.bustível a__os cooperados.
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A titulo de. esclarecimento, convém dizert de inicio,
cqnsoante a Portaria n\1 437(80, do Conselho Na~
cional do Petróleo, Grande ConsuinidoJ;", ..é aquele que
adquire derivados de petróleo para consumo próprio, di~
retamente de uma ou mais distribuidoras, nas seguintes
quantidades mínimas mensais: ·
I - 25.000 (vinte e cinco mil) litros para gasolinas autoinOtiV$;
I I - 20.000 (vínte mil) litros para o óleo diesel e os
óleos combustíveis de qualquer tipo;
III - 30."000 (trinta mil) litros, no total, para os óleos
combust!veis••, quando adquiridos pelo mesmo Grande
Co_!!sum1dor _...

que~

Aparentemente, a medida proposta beneficiaria tão.:
somente o limitado segmento econômico dos motoristas
de táxi e dos caminhoneiros autônomos organizados em
cooperativas, possibilitando a essas entidades a redução
de 50% (cinqüenta por cento) da chamada...margem de
revenda" em favor de seus filiados, e facultando-lhes,
ainda, a prerrogativa de instalação de seus próprios postos de abastecimento de combustível, situaç"ão que enseja
benefício ainda maior, se considerarmoS a renúncia, no
caso, à. "margem de revenda''. Essa vantagem, entretanto -creio oportuno esclarecer também -não se transfere diretamente para as bombas abastecedoras, por oca. .sião da venda do produto (gasolina automotiva, óleo
diesel ou álcool), como_ c;iispôe o artigo 2" da Resolução
n"' 4, de 1967, do Conselho Nacional do Petróleo. mas é
concedida por ocasião da distribuição dos retornos, deduzidas as despesas administrativas e operacionais.
Conquanto seja justa a extensão desse benefíCio à operosa classe dos motoristas de táxi - que sofrem, como
nunca, os efeitos da perda do poder aquisitivo e da conseqUente retração de sua clientela preferencial, a classe
média, e não a menos valorosa dos caminhoneiros, repensáveis pela circulação, por este País gigante, da
maior parte dos bens que produzimos- o grande escopo desse Projeto de Lei, parece-me, é complementar os
programas governamentais destinados à melhoria dos
serviços de; transporte de passageiros e de cargas. Assim,
seja- pelo inevitável repasse dos benefícios recebidos pelos taxistas e caminhoneiros para o âmbito do aperfeiçoamento e modernização dos transportes urbanos,
especialmente nas metrópoles de maior expressão populacional, seja pelo apoio indireto às grandes e média_s empresas que rec_orrem, de ordínârio, aos transportadores
autónomos e-que poderão beneficiar-se com a redução
de custos nesse segmento do transporte de cargas, o objetivo estampado na face.do Projeto transcende seuslimites imediatos para atingir todo o corpo social.
Q_alívio decorrente d~_ fruiçã-Õ d;J:"margem de revenda" nessas cooperativas traduzirá, também, mais cedo
ou mais tarde, na ampliação e· modernização das frotas
de tãxis e
caminhõeS- de transporte autónomo.
Assim, o Projeto de Lei dest_ª Casa, de iniciativa do
Senador- Cesar Cais, que dete.nnina o enquadramento
da.s_çooperatlvas de condutores de veículos auto.motores
al_ltónomOs na categoria de Grande Consumidor, merece
todo o )lÇJs$~ aPOio, pelos rel~vantes aspectos sociais de
que se revestem os serviços pii!stados pelos profissionais
con.templados pela proposição, integrandO-se, portanto,
no cof\iunto de providências preconizadas para amparar
e estimular a modernizãçãa_ dos serviços de transportes
de passageiros e de cargas do _País.
__
A existência da Portaria n\1 302/80, do Conselho Nacional do Petróleo- que no parãgrafo único do art. 1~,
alínea b,jã inclui os postos revendedores de cooperativas
de motoristas profissionais ~utônomos no ãnibito do
Decreto n9 79.148, de IS dejaneiro_çie 1977- não invalida, antes, a<:onselha tratamento legal adequado à elabOração da referida proposição legislativa.
Por último - mas não menos importante -convém
lembrar aos cruzados da chamada, "~ova República"
Cj_ue, de acordo com o mensionado na justificaÇão do
Projeto de Lei, o próprio Dr. Tancredo Neves, quando
Governador_ de Mi nas Geraist externou sua preocupação
ccim- o problema do preço do combustíVel para os
-=-meritbros dessas categorias profissionais, conforme documento anexo àquela peça, preocupação que se resgata
~S_?~a, através da propositura em tela,com a qual me solidarizo, pedindo o apoio de todos para a sua efetiva
consecução.
Era o que tinha a dizer. (MuitO bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Coricedo a
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.
O SR. LO MANTO JÚNlOR (PDS- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nos contr:;lfQrtes da Serra do Espinhaço, ergue-se a
valorosa cidade do Senhor do Bonfim, a republicana
Vila Nova da Rainha.
Em meio a grandes festas, celebrou seu centenârio de
emancipação política, sua elevação à categoria decidade.
Senhor do Bonfim de hoje teve sua origem no povoamento de portugueses, escrayos e índios na rota das Bandeiras que se dirigiam às ~argens do São Francisco ou às
miilas de ouro de Jacobina.
No século XVII, o local onde hoje está construída a cidade, era _abrigo de rancharia de tropeiros. Os pataxós
foram seus primitivos habitantes. A orígínal rancharia
movimentou-se às margens da,, "estrada das boiadas",
hoje estrada que liga Bonfim a Juazeiro, construíram-se
novas habitações e uma povoação foi desenvolvida de tal
maneira que em 1750 recebeu o nome oficial de arraial
do Senhor do Bonfim da Tapera.
O arraial crescia e se desenvolvida e, em I 797 por carta
régia de IQ de julho, foi elevado à categoria de Vila Nova
da RAinha em homenagem à Rainha Dona Maria I e aos
3 de outubro de 1799 foi feita a primeira eleição popular
para o preenchimento dos cargos necessários à administração.
Pela Lei Provincial n9 2.499 de 28 de maio de 1885, a
Vila Nova da Rainha foi elevada à categoria de cidade
com o topônimo de Bonfim. Foi o Decreto Lei n9141 de
30 de d~embro _9e 1943 que mudou o nome da cidade e
do município para Senhor do Bonfim.
Parece que, quando de sua elevação à cidade, Senhor
do Bonfim vivia intensamente já os ideais republicanos.
Tanto assim que, em princípios de 1889, visitando-a sua
alteza o Conde D'Eu, o príncipe foi recebido sem entusiasmo popular.
Apesar da surpresa, como registra a História da Proclamação da República, a cidade de Senhor do Bonfim
foi a primeira da Bahia a aderir à nova forma de Governo, antes mesmo da capital do Estado, O pavilhão re-publicano foi hasteado na praça pelo Dr. Manuel Vitorino, depois eleito vice-Presidente da República. No dia 17
ele_ novembro de 1889 organizou-se festiva passeata que
saiu pelas ruas, acompanhada pela F'ilarmônica Ceciliana~ dirigindo as manifestações o Dr. José Gonçalves, nomeado e depois eleíto primeiro Governador constitucional da Bahia.
O Dr, José Gonçalves da Silva não é filho do municí-pio, mas ê tido e festejado coino seu vulto ilustre maior,
pois des-de cedo radicou-se às atividades do munícípio.
Foi seu Primeiro Intendente, em 1862, regresSando à cidade, uma vez diplomado em Direito na Faculdade de
São Paulo, foi n?meado Coronel Comandante Superior
da Guarda Nacional do Município de Vila Nova da Rainh<l:, tendo neste posto prestado relevantes serviços ao
País. Foi Deputado proVincial pelo 49 distrito. Em 15 de
outubro de 1890 foi nomeado Governador do Estado e
em 2 de julho de 1891 foi eleito Goven1ador constitllcio"nal renuciando ao cargo em dezembro do mesmo ano.
Foi eleito Senador estadual em 1895 abandonando o
mandato por questões políticas, Recusou o convite para
oCUpar a Pasta do Exterior e faleceu aos 15 de agosto de
19 I l em sua Fazenda Piabas.
A cultura é um elemento forte na valorosa cidade de
Bonfim~ Nos seus primórdios citadinos, as manifestações
culturais fizeram de modo vigoroso. É imensa sua receptividade às atividades culturais. Poeta satírico e hábil
versejador foi António Fialho jã vivendo na Vila Nova
da Rainha, quando foi elevada à cidade. Mais dois grandes nomes brilham na cultura bonfinense: o poeta e jor__::_
nalista Augusto Sena Gomes e Ceciliano de Carvalho\
fotógrafo exímio, maestro genial e compositor de primei~
ra lavl-a. t mais do nosso tempo, o talento de Fernando
Jatobã.
Senhor do Bonfim celebra seu centenãrio. Ao fazê-lo,
novas es-peranças invadem o coração de sua gente.
A cidade de Senhor do Bonfim se encontra na extensa
região do. ·'polígno da seca", mas faz parte de seu território a bacia hidrográfica dó São Francisco. Apesar de
estar encravado no semi-ârido era consirado _um., "oasis"
nos momentos críticos das estiagens recebendo. "retiran-
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tt:s" das regiões mais castigadas. As preciPitações das~huvas anuai~ atingem u~a mêdia de 540 inn:i~ pOjs-

t

uma região viâvel para irrigação, levando esperanças

~

para as regiõe"S"Hmitrcifes, Pois suas riquazàs naturais são
abundantes.
Aqui, pois, meu aJ?elo para quta República ajude~
nhor do Bonfim plena de esperançá. iepublicaOã:, por ter
sido, historicamente, a J!lais republicana das cidades- da
Bahia.

.. Vila nova da rainha,
uma história pra: cantar:
são lutas do, povo
por tudo que é novo
na certeza de que vai ganhar"

(Exaltação_ a Bonfim -hino oficiai do município)~
Góvemador eleito pelo povo, foi minha determin'ação
de governo retirar a Sabia do atraso e cofocâ-Ia na senda

do "desenvolvimento. Atuei em cadá município Cem cada
região da Bahia. E, ComO tantos outr9s lUgares, encon~- ·
trei Senhor do Bonfim na estagnação e no atrasó. E me--didas foram tomadas pelo meu goverrf9 para dar Vida à·
quela Região do São Fr~cisco..
Construí e pavimentei a &.t:ande C:strada d~ F~ir~ de_
Santana a Juazeiro que passa por Bo_nfiin, in_t~rligando a
região do médio São Francisco. Inauguram a ~tação
abaixadora. dando~ lhe energia elétrica de Paulo Afonso
o grande sonho do povo d~que1a _ter:ra e fqi essa estação
que possibilitou a eletrificaçào de tod-a aqiiCia região, in-~ clusive a grande cidade dê JuazeirO, fiz funCionar a·hoS: ··
pita! da cida~e, para !ltcnder "à sa6de #aquele povo.
ConstrUí escolas, sendo o povo de f!onfun mÜit_o ligãdo
às artes. Além_de outr~s_aiudas quedeí aç_poder munici..:
pai. Bonfim,- então, vivendo uma f~e de estagnação,
tornou-se uma cidade dese~vovida" e o progresso visitOU
aquele povo daí por díante. - . ·- Minha exaltação, pois, a BOnfim, créndo fi~emçti.te
em seu futuro.uescrevendo a hístória, cresCendo para"o
porvir" (hlno do cen~enário). S Uf!la Cidade que nasceu .
na bravura de seus pioneiros. :rropeiros e boiac;Ieiros a Ji- _
zeram generosa e forte e o p-ovo bôrifinense muito se orgulha de sua cidad~. q~ tenho a honra de Ser cidadão
honorário.
·
No seu centenário, meus votos para a ciOade e sua
·gente crescer e progredir na bravura e no heroísmo, sendo, assim, vivo exemplo para outras cidades de noSsa
querida Bahia.
Era o que tinha a dizer (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais

havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presetlt~
sessão, designando para a sessão ordinária da pró~ima
segunda-feira a seguinte
·
·
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Quércia, que acrescenta parágrafos ao Art. 517 da Consolidação das Leis do Tràbalho, tendo
-ParecereS, sob nl's 184 e 185, de 1984, das Consti~
tulçõCs:
-de Cõ_nsdtuiç_ão e-Justiça, pela constitucionaildade e
jut-idicidade; e
. _
_ ~- _:
. --, d~ Legislação Social, favOráveL

Vota~o. em primeiro tl!-rno~ do P_roj~to de Lei do SeI~a4Q nl' 2, de 1980, de autoria do Senado-r H:Õmbefto LuCena-, que; dispõe sObre a escola e a nomeação doS dirf~
g_entes das Fundacües de Ensíno SuperiÕr, tendo·~
·
Pareceres, sob n~'s 747 e 748, de 1981, das ComissÕes:
-de Constituição e Justiça, pela ÇÇ~nsüt"uêlonalidade e
juridicidade, com voto vencido, em se'pár.ad-o dO senador
Moacyr Dana; C
-_de_ Educação e Cultura, favoráve{.

-

5

Vptação em p~imeiro iurno, d~ Projeto de Lej do Se.na. do n~' 340, de 1980, áe ãutOria dã Senadora EUnice Mi~ c~i~~~. que acr"esçenia parágrafo úiliCo áo art._ · 373 da. ,
- Conso1idação das LeiS do ~ra.balho, faCultando à empre·- gada com prole o direito-àjo!riada de trabalho reduZida,
com ~munera:ção proPorciOf!al, 'ten.do - -_ ·
Pareceres, sob n9s 445 a_ 447, de 1984~ das Comissões:
~de CoD:stituição e Justiça, Pela constitÚciOnalidade e
juridicidade~
·
·
.,..._ de Legislação Social, favorável; e
- de Fin~ça_s, contr~rio_, com votp vencido, em seParado, do Senador .Jorge K alunl:e. · ·
·
VotaçãO, em pr~meiro_ tUI:!)O (apreciação preliminar da
Constitucional~d~sf.~ •. nq,s .ter_mos dÕ A~.__296 do R:êiiméntO Interno), do Projeto_ de Lei d(_) Se~;tado n9 18: d~
· 1980, de autoria do SenaCior.Itamar Fra.nco, que dispõe
sobre aposentadoria -especiãJ do- músico, teildO ·
Pa_receres, sob n~' 1.032, de 1980 e nl' 415, ·de -1984, da
·cómissãO: -· · ·
·
-de Constituição e Justiça, 19 Pronuncianieuto: Pela
inconstitucionalidade; 21' Proniliiciã.niCnto: (reexame solicitado em PÍan~rio)- re'iíficaõ.Cio seU- pariêé;r 3ntei-ior.
7
Votação, em primeir_o turno,(apreciação preliminar da
juridicidade, nos tef1110s do art". 226, do Regimerito Interno), do Projeto de Lei do Senado nl' 320, de 1980,-de
~utoria do Senador Pedfo Simon, que revôii a Lei fl11
6.815, de 19 de agosto de 1980, que4efinea situaçãojurfdica do estrangeiro no Brasil, cria o _Co!1selho 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 (Martins Filho)- Está encer~
rada a sessão.
Votação; em turno único, do Re<iuerizÜent!) nl' j7, de __ - (Levarita-se. __a sessão àS 17 horas e 56 infnutos~)
1985, de autoria dos !:íderes Gast[o MUller e Moacyr
DISCURSO PRONUNCIADO PÊLO SR.
Duarte, requerendo, nos termos.d9 art. 371, c,,do Re;giNOIR VARG/IS NA SESSÀO DE '!D-J-85: If__(!UE,.
mento Interno, urgêridà. para: o Õff~io S/2. de_1985, do
ENTREGUE À REVISÀO DO 0/IA_DOR, SERIA
Governador do EstaÇo do Rio Granôe_do Norte, soliciPUBLICADO POSTERIORMENTE.
tando autorizaç~o do S:~nado 'Féderal pà!a realizar operação_ de cre.cHto eXternO ·no valor de cinqUenta milhões
O SR. LENOIR VARGAS(PDS~~s.c:~ronuncia o ·
de dólares.
·
segui!J!Cl. discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O OeS(e do Estado êle ·Santa: .Catarina éstá ViVendO, . ..
tiessas últimas horas, aconteci~entos iritisitaãôs que mC _ - ·
Votação,~ turno único, do Requerimento nl' 58, de
. levaram a solicitar, ·da Líderança, a, oportunidade de-1985, de autoria dos Líderes G.:istão Mí!llef e. Moacyr
t-ransmitir à Casa ess"ts ªOOniécimentos_ pOrque ejes teDuarte,_solicitando, óÓs ternl~s do :,t_rt. 3_71,_ç, -~o R~i-.
r~o, por certp, ligação com outr:ós que se irão verfficir
mento ~nterno, urgência para o Oficio n~'-~/8, de 1985,
eiJl outros EstadoS· da Federação.
através do qual o Prefeito municipal de Anápolis (GO),
Para qUe_ se tenha uma visào precisá- dõ ci:iie ocorr~.
solicita autorização do Senadõ para <iue aqU_ela prefeit_u--~
you. fa2;er 'a leitura de Um d'os jOrnais, da imprensa cata ri_ra possa realizar ope~ção de C:::n:tPtéstimo externo nO va~
- nense, noticiando, Õa terça-feira pasSada, a in.Vasão de
lar de USS 3,500,000.0Ó (frês lriilbõCs e quinhentos mil·
çinco propriedades no. _O~te de Sânta Catarina.- •
dólares.)
Diz a notícia
- -·
-

LE·

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-nado nl' 26, de 1979; de autoria do~·Senador Orestes

..CHA.PEéú .....:. Núma operaçã_o _organ~~.ada,
cerca de 1.300 fainflias de agricultores sem-terra inv·adira.m- na madrugada de domingo cinco gi'andes
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propriedades agrícolas nos munidpios de Abelardo
Luz, Mondai, Guarujá do Sul, São Mjguef (l'Oeste e
Romclândia, todas no oeste e extremo-oeste de Santa Catarina. A maior invasão Ocorreu no município
de Abeiãrdo Luz, distante 80 Km de Chapeéó ê 65'0
da Capital, onde ~i1 famílias, transportadas em õnibus e caminhões e portando 'seus 'ínstruinentOs de
trabalho, ocuparam sem r~istência a porôPiledade
-da viúva Anair Motta Pereira dÓs Santos,_ de 1.331
hectares, parcialmente arredada e outra cobertâ dêfloresta virgem à base de araucãria, .às margens -dO
rio Cbapecó".
O bispo d~ Chapecó, dom José Gomes (Jue taln-- ·_-bérri é presidente nacional da COmissão PastÕral da
Téf~a. i:tegou veementemente sua partlcip<~;ção no
· movimento e não quis fazer nenhum outro comen- ·
tário sohie a_questão. O presidente do Sindicato dos
Tràbalhadores Rurais de Chapecó ::. .:qUe é o maíor
da região- Rymi Biánchi, também negoU o suposto patrocínio dos s_iridicatqs para a causa dós sem
terra n!l sua presente iltitÜde'". - -- ·
Como Foi
Membros da Pastoral da J"erra de Chapecó também negaram que estejam por tráS·d~ bem orgaÍliza- ·
do movimento -d~ i!)Vã.sã_o ~imultânea e segundá o _
prefeito de Abelardo Luz, Valdir s&ãrbõssa, tal or·
ganização deve ter sido muitO bem tramada. Seu
município,--qtie-iem--1.421 Km e é o ínaior da região:
com a maior parte das terraS muito férteis e na qtlai
trabalha a maioria dos agricultores-, há 500 famfli"ã.s
quê não têin terra e muitás delas frabalham hã. 3nos
na propriedade da viú'va Aõáfr-Motf.ã, qUe ~orã. em
Curitiba e deixou oS 1.331 . .hCctarés Sõb cuidados de
arrendeiros de sua confiança, poucO .preocupados
em montar guardas aS suas plantaÇões, até então
nãõ a(etada por n_enhum- movimento com 'carac-;. · teristicas comO este d_e ~orlling.o.
. . . Sem vigilância oU resistêricia alguma a seus por~
pósitOs; os agricultores, qUe chegàram -em dezenas
·de ônibus' e. caminhões, montaram rapidan1ent"e centenas de barracas i:le locai, deixando do lado dé fora
_o_s instrumentos de trabalha, Principalmente pás
enxadas que os filhos da viúVa tiveram opOrtunidade de ver ontem num cantata que mantiVeram com ·
os.~~~~ores. O p:~es_!119_~quema_dC oc_upação simultâriea ocorreu nos muni~fpios· de Mondai, Guarujá
do Sul, S_~o Miguel d'Qeste e Romelândia, na mes·
~a região apesar de, em alguns casos, as tentativas
terem sido frustridas. Os propriet"ârio-s furais de
Sào p_omingos tiVeram~ COnhecimeiito ainda na semãna passada que os sem~tewi estavam tramando
uma ocupação das terraS e por isso ao ientarem
dominã-las na fria madrugada de domingo no ÍJ?terioi do munícípio, os semAeira·encontram forie vi·
gilância e desistiram priiicipalmimte i>orque, conforme o prefeito de Abelardo Luz põde perceber-, ilinguém está armado.
:.. .. Em todos os municípios ã invasãO passou desper_cebida porque ás dezenas de caminhõês e ônibus levando os sem._terra e sUaS-fa-mllia se mistuiãram ao
grande fluxo de veiculas duÍ'ante o sábado e madru· ·
gada de domingo em toda a região, toâos" se dirigindo à Festa de Nossa Senhor~ do CaraVãggio-- uffia
das mais importanteS da regiâó. ~ ein Guarâclaba,
na fronteira do Est~do coin a Argentina.
"

e

Querem Mais

O ptefêito de A 6eiãTdo Luz .soube d~

inva~ão ·ao
clarear do dia,· domingo, e_ yisjtoti diScretàmente a
fazenda di viúva -o~de foí inforrri_ádo que_ os inVasores, provenientes d~_ várjos inúJlicfPíoS (10 oeste ê
~xtremo·oeste, pretendiam avançar seu domínio rto
município,- e q"ueren:' Ct:)nqti!sfai a fazenda dá" Vi&va
Eunice Virmond dC AraújO fardi~. coin ·cerça de S
mil hectares, e a do major A!llilton Viann8, também
as margens do rio ChaPecó. Esta última está forte:
- mente guardada e os filhos do militar tentáram on-·-tem um primeiro contato amistoso- com os s~m-_
terra. A. viúva· e o ma)or residem em Curitiba e ant:
bos não requisitaram a polfcia:
-
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Sâbado I'

O prefeito Sgarbossa mandou ontem mensagens
de telex ao presidente José Sarney, ao ministro para
Assuntos Fundiários, Flávio Ribeiro e ao Incra. Na
mensagem ele adverte as autoridades para a possibilidade, potencialmente muito grande, de ocorrer
violência em todas as áreas invadidas, mas princi-

palmente em Abelardo Luz, onde hã o risco dos arrendeiros da vi6va entnfrem em desacordo com os
novos ocupantes da área.

Levantamento
O Governador Esperidião Amin e o secretário
Vilson ·Kieinubing, da Agiicultura e do Abastecimento, receberam, ontem à noite, na Secretaria do
Oeste, em Chapecó, uma comissão dos-"sem:..terra",
ocasião em que decidiram enviar hoje até Abelardo
Luz um grupo de técnicos para fazer levantamento
de toda a situação, inclusive, com o possível cadas~
tramento da propriedade fuvadida.
Tanto o governador quanto Kleinubing reafirmaram que a área de 1.331 hectares já fora _alvo de
uma tentativa de desapropriação, por iniciativa do
Incra, mas que não che-gOU a bom termo. Fizeram,
também, um apelo aos agricultores no sentido de
que evitem que mais famflias acomodem~se no local,
já que é grande o número dos atuais i!lvasores."

Esse é o relato de um dos jornais da imprensa catarinense. Relato semelhante encontra-se no jornal O Estado, da mesma data.
Acontece, Sr. Presidente, que, em data recente, o Ministro Nelson Ribeiro ~ndereçou ao Governador Esperidião Amin o telex 096/MA, Circular.34, de 85, mais ou
menos nos seguintes termos:
Governador Esperidião Amin, etc.
Decisão implementar reforma agrária como postulado filosofia Governo Nova República implica
posturas básicas reclamadas ri8o apenas orgão e instituições direta e indiretamente envolvidas problemática fundiária más toda a sociedade, Uma defas é
que conflitos fundiârios sejam resolVidos por negociação e acordQ,
Venho encarecer o valioso apoio de V: Ex• no
sentido de evitar· cji.lalquer medida de despejo área
rural sem que casos respectivos sejam submetidos a
análise prévia do Ministério de Assuntos Fun-

diários".
Para tanto, est~u tOmando iniCiativa montar nesse: Ministério mecanismo avaliação mais expedito
casos mais graves e emergencíais possam implicar
despejo ou violência. a) Nelson Figueiredo Ribeiro."
Temos, portanto, Sr. Presidente, duas posi~ões: a da~
quele sem terra cuja propriedade privada, resolveram in~
vadir e a do Ministro Nelson Ribeiro, recomendando ao
GOverno do Estado, à autoridade estadual que se abstenha e que os conflitos fundiários -sejam resolvidos por
negociação e acordo, e que ..evite qualQUer-medida de
despejo na ârea rural, sem que casos respectivos sejam
submetidos à análise prévia do Ministério de Assuntos
Furtdiârios".
Acontece, Sr. Presidente, que o Governador de Santa
Catarina, tomando conhecimento dessas ocorrências,
imediatamente dirigiu-se a esse Ministério, que hoje tem
outra denominaçõa - não é mais Ministério de Assun~
tos Fundiários, é Ministério do Desenvolvimento e da
Reforma Agrária- e, desde terça-feira, tenta que o Mi~
nistério, confonpe recomendou em seu telegrama, envie
àquelas regiões as autoridades que ele considera cornpe~
tentes para auxiliar a encontrar uma solução para o
problema. Até agora, nenhuma providência do titular
que endereçou esse telegrama tão restritivo da autoridade do Governo dó Est(ldo, nenhuma providência foi até
agora tomada para que assumisse, então, o Ministério da
Reforma Agrária, a responsabilidade de conter esse tipo
de invasão ou de apoiar esse tipo de invasão e desapropriar as terras, realizando o seu tipo de reforma agrária
que, segundo estã sendo divulgado, agora, será feitci nas
áreas onde houver maior tensão e maio{ dificuldade de
assentamento de agricultores sem terra.

O Sr. Virgílio

T~vora-

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. LENOIR YARGAS- Já darei o aparte a V.
Ex•. Permita-me apenas acrescentar um outro fator que,
agora, veio complicar mais a situação: é que os juízes_de
comarcas - da comarca de AbeJardo Luz e da comarca
de Romelândia - que tiVeram terras e propriedades privadas invadidas, os juizes deferiram as medidas judiciais
competentes, no sentido de reintegrar na posse os seus
proprietários e. naturalmente, está a Justiça a solicitar,
da parte da autoridade estadual, que faça a desocupação
daquela$ áreas de terra. E a autoridade estadual aguarda
providências do Ministério dos Assuntos Funrliârios ou
da Reforma Agrária, que lhe procurou tolher a iniciativa
no que se refere a esta matéria com uma recomendação
que lhe pareceu a que corresponde aos anseios da Nova
Repóblica. Esse Ministério não envia àquela região elementos com competência e _com graduação suficiente
para encontrar a solução que por todos seja desejada.
Ouço o nobre Senador Virgílio Távora.

O Sr. _.Yirgílío Távora - Eminente Senador Lenoir
Vã.rgas, hâ um ditado, no Nordeste, que diz que "conselho e rapé só se; dão a qUern quer". Se o s_eu Governador
ouvisse a opinião de uma pessoa que jâ passou duas Vêzes pela Chefia de Governo, tomaria duas providências_:
primeira, devolveria esse telegrama - quem manda,
quem é responsá'Ve1 pela ordem póblica no meu Estado,
diria ele, sou eu; número dois: se os juízes estão sofrendo
essa coação, mande garantir o que é seu, porque se for
espetar que Governo Federal- e não me refiro só a este, não, a qualquer outro - vã tomar providência, o Sr.
verá o fato se repetir, Governador, não uma vez, mas variadfssimas vezes. Sabemos todos nÇs perfeitamente que,
sem violência mas com energia, com autoridade, se consegue manter paz no campo. E isto quem diz é quem o
fez,_ não uma, mas variadíssimas vezes, sem morte, sem
espancamentos, sem coisa alguma. ~só dizer: nesta terra
hay governo. Que o Governo federal cuide de sua vida,
que eu cuido da minha.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LENOIR VARGAS- Ouço, corri muito prazer, o aparte do nobre Senador Hélio GueíroS,
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Lenoir Vargas,
não ouvi, na íntegra, o discurso de V. Ex•, mas creio que
se trata de invasã.o de terras no seu Estado. Alguns contingentes, aglomerados, invadiram propriedades particuIares e estão criando problemas de ordem pública no seu
Estado. Quero dizer a V. E~~ que, no meu Estado do Parâ, isso jã se tem tornado coisa muito comum. :E: por isso
que nós sempre aspiramos ter uma reforma agrária porque, no caso-de V. Ex•, o seu Estado tem dimensão um
pouco diminuta, mas, nb meu Estado, é quase um absurdo que, sendo tão grande, de um milhão e quatrocentos
mil quilómetros quadrados, haja essa disputa por um pedaço de t_e_rra para quem quer trabalhar. Quero dizer,
ainda, a V. Ex• que o nobre Senador VirgOio Távora parace que está não muito atual, porque quando V. Ex• foi
Governo, hã quase 5 anos, com AI-5 ou coisa parecida,
havia maiS possibilidade de se resolver na- .. mitrra", na
força, esses incidentes no campo braSileiro. Mas hoje,
nobre Senador Lenoir Vargas, as coisas não-são assim,
tão sumárias, até pOrque elas refletem uma situação de
fato, que é a falta de terra para quem quer trabalhar. E
quero dizer. a V. Ex• que, exatamente porque sente esse
problema. é que o Ministro da Reforma e do Desenvol~
vimento Agrário est' querendo fazer a reforma agrária.
~para evitar que se repitam, se sucedam esses casos que
estão acontecendo no seu Estado, têm acontecí9o em
todo o Brasil. Enquanto não se fizer, nobre Senador Lenoir Vargas, essa reforma agrária,_ pa~a se dar terra a
quem precisa de terra, esses acontecimentos vão se Suceder em todo o Brasil. Há muita gente com medo derefor~
ma agrária. Não bá porque ter medo de reforma agrária.
No Brasil, hã terra suficiente para se dar a esses 130 milhões de habitantes. E posso declarar a V. Ex•_ que a in~
tenção, o objetivo do Ministro da Reforma Agráriã. é fazer a reforma dentro da lei, dentro da ordem e corii respeito a todos os princípios constitucionais. De modo que
não estranho o que está acontecendo em Santa Catarina
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porque é um acontecimento muito comum na minha
área. A soluçã~ definitiva para esses e outros casos_parecidos é a,_ refoima S:gi'ãria. Temos que fazer a reforma
agrária; temos condições, temos capacidade, temos sen~
sibilidade, mas não temos, ainda, muitos recursos, mas
bayeremos de ter esses recursos para se implantar no
Brasil uma reforma agrária que não pode mais ser adia~
da. Mui to grato a V. Ex•
O SR. LENOIR VARGAS- O que V. Ex• não estranha, nós, em Santa Catarina. estranhamos, porque nunca ocorreu isso, a não ser naturalmente agora, que as coisas, entregues à Nova República, estejam estimulando
essas invasões. E a dificuldade que estamos encontrando
nào é a falta de autoridade, como falou o nosso eminente
Senador Virgílio Távora, estamos encontrando um certo
constrangimento, porque talvez o Ministro FláVio Peixoto tenha uma solução que não seja .s6 a de cumprir as de-cisões da justiça. Mas ele guarda para si, esconde a solução e, quando aparece o problema, como no caso, jâ
passaram 72 ou mais horas que o acontecimento se verificou, que o Ministério foi solicitado e não compareceu
com aquela solução mágica, que naturalmente tem guardado para essas emerg!ncias.

O Sr. VlcgOio T•vora- Senador, permita-me um rápido aparte? (Assentimento do orad!?r.)

O SR: PRESIDENTE (Martins Filho) -Aviso ao
eminente orador que o seu tempo cstâ esgotado.

O Sr. VirgDio Távora- Eminente Senador Lenoir
Vargas, daremos aparte o mais rápido possfvel. Ainda
bem que o Senador Hélio Queiras disse que chegou no
meio, não no início de seu pronunciamento. O_ que está.vamos comentando, e com justa razão, não~ o ser a favor nem=contra a reforma agrária. Nos:sos pontos de vista jâ são muito conhecidos. Somos a favor sem sermos
demagógicos. Não temos um peda-ço de terra, portanto o
que menos nos afeta é reforma agrâria, reconhecemos, o
que estamos comentando é que houve o fatÇI: o Governo
do Estado apelou para o Governo Federal e ele diss~:
AgUenta aí na brocha que eu vou tirar a escada e tu te viras, mas não põe a polícia. Foi isto ou não foi o que ouvi
de V. EX~_...Não intervenha, não ponha a policia no
ineio, deixe estar que as duas partes se entendem 10 • Não
foi isto que V. Ex• disse?

() SR. LE.rwiOIR VARGAS - Relatei um telegrama
enviado pelo Ministro. Poderia ter sido uma circular, na
época.
O Sr. Virg:a1io Távora - Tecemos as considerações
sobre ~te assunto. Não é dizer que os tempos são outros. Os tempos podem ter mudado até para melhor,
como pensa V. Ex•, serit fazer jogo de palavras, os tempos dirào; mas algo é indiscutive.I: houve o fato,
passaram~se 3 dias - 72 horas são 3 dias- e nenhuma
providência federal foi tomada, ainda com a recomen..
dação;. ''Nilo se meta no meio. Deixe o negócio ser resol~
vído entre as pattes". Quer dizer: os posseiros lA dentro,
e o dono da terra a ficar olhando aquilo que é uma das
obrigações do poder, seja ele estadual ou federal. que e
garantir a propriedade de quem a possui é palavra, letra
morta. Só isso. Não vamos discutir se devia empregar,
força Ou não. Depois de 3 dias que se pediu neutralidade,
isto ê, 72 horas,- não foi isto que V. Ex• disse?-, nada
foi feito.
O SR. LENOIR VARGAS - Sr. Presidente, com o
fato relatado e com o tempo jã esgotado e na iminência,
naturalmente, de que a justiça do meu Estado venha a
solicitar a força, no sentido de que se execute a sua sentença, as nossas preocupações são muito grandes, e daqui o nosso apelo ao Ministério do Desenvolvimento e
da RefOrma Agrária, para que ouça os apelos de Santa
Oi.farina e· dê o ar de sua presença na ârea do conflito, levando a sua solução, p-ara que depois não se venha a alegar que não houve, da parte do Governo do Estado, a
necessâria precaUção e o necessário desejo de atender às
recomendações do Ministério da Nova Reptlblica.
Esse o apelo que faço ao Sr. Ministro Nelson Ribeiro,
para que se digne a dar a presença do seu Ministério em
acontecimento tão deplorável e tão inusitado em Santa
Catarína. E acrescento mais, Sr. Presidente, que em virtude dos desentendimentos havidos entre os Partidos que
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sustentam o Governo, pOssivelmente por isso, não Chegaram ainda a um acordo de quem será o representante,
o delegado do INCRA em Santa Catarina. Há tambêm
essa defasagem. Não existe, lá, delegado do INCRA,
porque, por certo, ainda não se entenderam no sentido
de qual a corrente que deve dar o titular. Mais uma ra~
zão para que o Sr. Ministro de Estado tome a responsa~
bilidade desse acontecimento e envie alguém para poder
negociar também com as partes interessadas nesse caso.
(Muito bem!)

Há muitos anos, nesta Casa, sempre procurei observar
atentam_en_t~ os fatos, pelo menos os principais, que ao
longo desse tempo aqui se desenrolaram. Não faz muito,
a Oposição daquele tempo, e que hoje é GoVerno, não
perdia a oportunidade para desancar o Governo Federal
a propósito do excessivo endividamento externo, e,
sobretudo, contra as fiscalizações, parece-me que semestralmente feitas pelo Fundo Monetário Iriiern.acional, o
famoso FMI.
Padecia o Governo de um lado, porque era entreguista, po_rque era, a~~ certo ponto, irresponsável e, padecia,
de outro lado, o FMI, _o capital colonizador, os emprestadores de di_nheiro sem alma, responsáveis maiores pe-las -dificuldades do País e do povo brasileiro.
==f:u nle lembro, até, Sr+ Presidente, que vãrios discursos
aqui foram pronunciados, sustentando a inconstitudonalidade _das cláusulas estabelecidas de um lado, pelo
Governo brasileiro, e, de outro, pelo Fundo Monetário
Internacional.
Eu me lembro, ainda, de que um ilustre representante
da então Bancada da Oposição chegou a oferecer projeto
de lei estabelecendo, claramente, peremptoriamente, a
obrigação de exame prbvio, por parte do Congresso Nacional, dos atas constituídos pelo Governo braSileiro,
tendo em vista empréstimos com os governos ou entidades externas.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE J0-5-IÍS,
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
encaminhar a votação.)- Sr. Presidnte, Srs. Senadores:
Em breves palavras desejo congratular-me com os paraibanos e, também, com os rio grandenses-do-norte,
pela criação do Tribunal Regional do Trabalho da 13•
Região, vez que, como bem acentuou no seu pronunciamento o nobre Senad_or Marcondes Gadelha, e o fará
também certamente o nobre Senador Milton Cabral, nós
ternos tido um sério prejuízo na Paraíba e no Rio Grande do Norte, com a nossa vinculação ao Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região com sede em Recife, o qUe
obriga o deslocamento permanente das partes interessadas, dos seus advogados, à cidade do Recife, para a defesa dos seus pleitos. E pelo acúmulo de reclamações trabalhistas e dos recursos daf decorrentes, num e noutro
Estado, f.az-se mais do que necessária a criação do Tribunal do Trabalho da 13' Região com sede em João Pessoa.
Há muito tempo que nós- Vínhamos lutando, acima
dos Partidos, pela criaçãO do nosso Tribunal Regional
do Trabalho, visando, portanto, à celeridade do andamento dos recursos trabalhistas. O Senado, ainda ano
passado, recebeu um projeto de lei oriundo da Câmara
dos Deputados, de iniciativa do ex-Deputado Octacflio
de Queiroz, do PMDB da Para.iba, (:1 qual autorizava o
Poder Executivo a criar o Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região.
Face toda a mobilização das lideranças dos diversos
Partidos políticos da Paraíba, atendendo ao clamor da
nossa sociedade, o Poder Executivo resolveu, em boa hora, acolhendo a proposta do Tribunal Superior do Trá·
balho, enviar ao Congresso Nacional, o projeto de leí
que cria o Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região.
Neste instante, vamos, portanto, dar o nosso voto favorável ao projeto, com o apoio unâniiJte de todas a_s lideranças do Senado, o que dispensa o voto nominal para
a apuração da maioria absoluta.
Tenho certeza que, dentro de breves dias, o Senhor
Presidente da Repltblica Dr. José Sarney, o transformará
em lei.
Era o que queria dizer. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HELV!DIO NUNES, NA SESSÃO DE 30-S-85, E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR: HELVIDIO NUi>IES (PDS.:_ PI. Pr_onuncia o
seguinte discurso.) -Sr._ Presidente, Srs. ~eiJadores:
Dois fatos que não gUardam qualquer conexão entre si
explicam a minha presença, nesta tribuna, na tarde de
hoje:
_
O pri~eiro aconteceu hã mUitoS a:rios, hã Iona:os anos,
hã vâriasdécadas, num municfpio do interiordo.m® Êstado: dançava um par, animadamente, é natural, embora
a dama estivesse sendo observada pelo marido, que estava próximo da sala de dança. Havia expressiva diferença
de idade entre o marido, que observava, e a dama que
valsava. Sem que houvesse qualquer motivo aparente, às
tantas, o marido se dirige ao meio do salão, bate no
ombro do cavalheiro que-dançava com a sua esposa e interrompe: - "Voe! sabe com quem está dançando?"
Meio.assombrado, justificadamente temeroso, o cavalheiro responde: - ..Sei sim, senhor! Estou dançando
com a sua esposa, estou dançando com a sua mulher". E
o interpelante, com a maior calma, diz:- ~·Reconhecen
do a propriedade, pode dançar!" (Risos.)
Este, o primeiro fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores.

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HELV1DIO NUNES nobre Senador Fábio Lucena!

Com muita h-onra,

S;.

=

Ú
-Fábio Lucena .::,-=Nobre Seflador Helvídio_ Nunes, é dificil procurar um escoadoUro para a parãbÕia
enunciada no exórdio do seu respeitável pronunciamento. Mas V. Ex', que é homem muito ocupado, sobretudo
na sua extraordinária dedicação ao estudo da ciência do
DíreitO; hãji Vísta as lições monumentais qUe há dado,
tantO na Comissão de Justiça, quanto neste plenário, V.
Ex• talyez não tenha tido tempo de ler osjornai~ de hoje,
de Brasília. Se me permite:
. "Dornelles avisa: Isto não é Bolívia - Brasil não é
~- Bolívia."
.. .. 0 Ministro da Fazenda, Francisco Dornelles,
reagiu energicamente, ontem, às ingerências exter~
nas na formulação da política econômica, e advertiu
que o País somente poderá pagar sua dívida externa
se puder exportar sem os entraves atuais do prote-cíonismo dos países industrializados, principalmente por parte dos Estados Unidos que, no momento,
restringem a entrada de vinte e quatro produtos brasileiros no mercado norte~americino."
Essa advertência, nobre Senador Helvídio Nunes, define uma tomada de posição e, mais que isso, uma decisão de Governo. A partir de hoje, isto é, a partir da instalação do novo Governo, o Brasil deixou de ser Bolívia e
ninguém vai imiscuir-se nas decisões sqberanas do Governo brasileiro, no que pertine à política económica interna e aos compromissos externos assumidos ao tempo
em que V. Ex's, do brioso Partido Democrático Social,
compunham os alicerces que sustentavam o Governo autoritãrio que, ao longo de vinte anos, conseguiu, Sr. Senador, construir essa herança maldita que o Governo da
Nova República recebeu. Observe, Sr. Senador Helvfdio
Nunes, que quando o Governo decide mudar os comportamentos é porque ele quer mudar as fórmulas; ele busca
uma nova equação para resolver o mesmo problema
:,_.equacionado, tantas e tantªs vezes, ao longo do Governo
- qtie O brioSo Partido Democrático Social aqui sustentava
-··e Que não foi resolvido. Logo, Sr. Senador, só lhe rogo
um pouco de sua inesgotável paciência e de sua inexcedível generosidade, nO sentido de deixar que a Nova Repúblicà dê mais um ou dois passos, a fim-de que as justas
e procedentes reclamações de V. Ex• sejam convenientemente atendidas, Senador. Uma coisa é certa: ninguém
nülis- nem FMI, nem banqueiros internacionais- vai
-ditar normas de comportamento para a politica interna,
ou para que o Governo possa honrar os compromissos
~externos assumidos ao tempo do ancien régime. Eram os
esclarecimentos que tinha que prestar, com todo o respeito, a V. Ex•

O SR. HELVIDIO NUNES- No ore Senador Fábio
Lucena, é difícil, nordestino da minha marca, dialogar

ou discutir com V. EK', é o rio seco, em geral, da minha
região, enfrentando o caudaloso Amazonas. Até os apartes de V. Ex•, esquecendo inteiramente a regra do Regimento Interno, são como que o Amazonas, invadindo
não apenas o Nordeste, mas o Brasil inteiro- começam
e nào acabam mais.
Não fiz nenhum ataque ao Governo: tive a -preocupação inicial de dizer que queria contar dois fat_ps à Ca~
sa. Contei o primeiro e, antes de concluir o segundo, V.
Ex.' pede um aparte e, durante mais de cinco minutos,
desanca a antiga Oposição e passa a assumir o papel de
defensor perpétuo e impretêrito do atual Governo. Respeito a posição de V. Ex', que V. Ex• continue a encomiar o Governo, a dispensar à atual administração os
elogios que V. Ex' entender. Só o que peço é que V. Ex•
não se antecipe e não procure alterar o objetivo que me
trouKe_ à tribuna na tarde de hoje.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex•, como afogado nesse
caUdal de água, me permitiria -pegar numa das raizes dos
seus argumentos?

O SR. HELVfDIO NUNES- Eu não sei, eminente
Senador Benedito Ferreira, se vou ter fôlego para subir à
tona das ãguas do caudaloso aparte do Senador Fábio
Lucena, mas desde que utilize o tempo que lhe é destina~
do para aparte, eu ouço, então, com prazer, V. Ex'
O Sr. Benedito Ferreira - Como um dos afogados
nesse caudaloso, nessa pororoca tão famosa do Amazonas, gostaria de dizer a V. Ex• que realmente o Brasil sofre de um mal: de iniportar só aquilo que hã de ruim do
exterior. Porque, na realidade, exemplo ruim nesse aspecto não nos falta, de sermos caloteiros, de tomarmos
emprestádo, de sentarmos-em cima do dinheiro daqueJes
que nos emprestaram, e depois nós vamos tirar a carta de
V?Jente e pagar nos termos e condições que nós quisermos.

O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Senador Benedito Ferreira, eu não vim aquí faZer acusação contra ninguêm .

-- _o Sr. Benedito Ferreira- Perfeitamente, eu concordo
com V. Ex' Mas só queria, para ilustrar, dizer que maus
_exemplos nào nos faltam. Foi o caso da Inglaterra, por
exemplo, que maus exemplos não nos faltam para importarmos. Da tão notável e tão citada Inglaterra, que
realmente já fez isso. inclusive com o Brasil. Ela nos deu
o calote nas nossas reservas de pós-guerra que tinham os
na Inglaterra, depois de desyalo_rizar a libra e tornâ~ta in~
conversível, e com isso realmente nos pagou com ferro
velho e nos termos que_ ela quis. De sorte que, como ê
moda no Brasillmportarsôo que há de ruim no exterior,
eu não duvido que a Nova RepOblica queira realmente
assumir essa postura de impor esse pêssimo costume da
Inglaterra.

o

sr.--MiltOn Cabral-- ~ermite V. Ex' um aparte?

O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Senador Bene-dito Ferreira, muito obrigado pela participação de V.
Ex• Mas gostaria de deixar explícito que comecei a relatar o segundo fato e, antes de terminar a narração, vou
dizer mais, antes de chegar ao meio da narração fui
como que agredido pelas águas caudalosas do Amazonas.
O Sr. Carlos AlbertO Silva- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HELVfDIO NUNES - Darei o aparte ao
nobre Senador Carlos Alberto e, em seguida, ao nobre
Senador Milton Cabral.
O Sr. Mllton Cabral- V. Ex• está manifest<i-ildo uffia
preferência Peio Senador Càrlos Alberto~

O SR. HELVIDIO NUNES- Peço ao nobre Senador Carlos Alberto que me desculpe, e com o maior prazer concedo o aparte ao Senador Milton Cabral.
O Sr. Milton Cabral formo.

t uma injustiça, mas me con-

O SR. HELVIDIO NUNES -Tem V. Ex• o aparte,
<;tninente e nobre amigo S-enador Milton Cãbral.
O Sr. Milton Cabral- Queria aproveitar a oportunidade para fazer um apelo aos meus colegas, que não per-
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tu bem o nobre orador, porque ele ainda não disse a que

veio à tribuna, ainda está no preâmbulo e todo mundo
aparteando. Nós estamos aqui ansiosos para saber o que
V. Ex~ quer dizer com_o sel.l,pronunciamento, que deverá
ser certamente brilhante e de um co.nteúdo _mui_t~ -~xpres
sivo. Era somente es~e o apelo que deseJãva: fãier.

O SR. HELVIDIO NUNES - Eminente Senador
Milton-Cabral, recebo-e acolho com muita satisfação o
seu aparte. Mesmo porque, embora V. Ex.• declare que
não compreendeu ainda o sentido de minhas palavras, V.
Ex• como que jã está se antecipando a qualquer conotação que diga respeito a V. Ex• Porque até há pouco
tempo V. Ex• era do lado de cá. E V. Ex• muitas vezes
defendeu aqui o Governo contra. a~ increpações que a então Oposição- lhe fez ...
O Sr. Miiton Cabral -

Não. Eu não disse tiada.

O SR. HELVIDIO NUNES- ... contra o FMI.

0- Sr. Milton Cabral - Estou ansioso para saber o
conteCi.do do seu. discu(So, só isso.
O SR. HELVlDIO NUNES- Agora, com a permissão de V. Ex• concedo o.aparte ao nobre Senador Carlos

Alberto.
O Sr. Carlos Alberto- E agradeço. Senador Helvidio
Nunes, não se sinta ofendido Pelo aparte do Senador Fábio Lt.~.cena. Não se sinta ofendido.
O Sr. Murilo Badaró' -

Ofendido nunca.

O Sr. Carlos Alberto- Nunca.
O. Sr. Muril9 Badaró- O aparte foi cordialíssimo.

O Sr. Carlos Alberto- E nem nós que fazemos a Bancada do PDS nã.o devemos jamais nos sentir ofendidos
pelas palavras do Sr. Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Não há razão para ofensas. O
aparte foi curto e cortês.
---

O Sr. Carlos Alberto- Exatamente, curto e cortês em
todos os sentidos. Como Companheiro de V. _Ex• do
PDS, quero apenas ser solidârio com os amigos d_o_ Senador Milton Cabral e Senador José Lins, Senador JOão
Lobo e Senador Carlos Lyra, que ontem faziam parte do
esquema governamental, que aqui defendiam ·as negociações do EMI com o Gover~o ~ g_ue!_~qui, sempre I~
vantaram suas vozes em defesa do Governo. Então,
quem deve,-inclusíve, resp-onder ao aparte do nobre Senador Fábío Lucena- acho até queV. ?x• poderia convocar -o Senador José L_ins que era vici.Líder do PDS
para assuntos económicos.
O SR. HELV(DIO.NUNES- Nobre Senador Carlos
Alberto, eu me permito interromper o aparte de V. Ex•
para pedir e lembrar que não há qualquer conotação de
ordem pessoal, e peço a V. Ex• que não faça citação de
nomes de colegas.
O Sr. Ofrlos Alberto-- Não, Ex• Eu apenas faço justiça, nobre Senador Helvídio Nunes. Quero ser solidârio
com o amigo Senador José Lins. Eu estou sendo_sÇ)lidário e não estou fazendo nenhuma injustiça, ao -contrârio.
Estou sendo solidário, porque C? Senador Josê. Lins e
diversos companheiro~ do PDS, que hoje ~stão no Governo - que era Gov~rno no passado e ~ Gõ"Verno-no
presente- então, o Senador _Fábio Luc_~a atingiu em
cheio, e estou defendendo esses companheiros. E apenas
o meu aparte, nobre Senador Helvídio Nunes, só para
ser solidário, atê porque o ofendido não s_o~ eu.
O SR. HELVlDIO NUNES- Muito obr:i&ado pela
participação de V. Ex•, eminente_ Senador _Carl9s Alber~

to.
Mas, Sr, Presidente e Srs. Senadores, quero, dando
continuidade à narração do segundo fato, dizer ao Senador Fábio Lucena que li os jornais i:ie onterri e de hoje. E
mais; vi e ouvi tambêm os notic"iosos da televisão. Exalamente no programa noticioso da televisão de ãnte<:fntem,
uma cena chamou-me a atençãQ: Dona Ana Maria Jul,
fiscal dO FMI, chegou a Brasília; a emissora de televisão
projetou a imagem da chegada atê o momento em que
ela tomava um carro que a deveria conduzir ao hotel, e
comentou:....Antes havia um carro do Banco Centràl

para recebê-la. Agora, ela !ev~ que tqmar um táxi e ir de
táxi para o seti lia-te~".
-.
_
Esta é a Nova RePública! Uma senhora que sempr_e se
Coni~ort.01f no Brasil com a maior dignidade pess?~l e
profissi_onal, qu~ sempre fugiu daS c~eras, que sempre
fugiU d.a imprefiSã, _9.ue-a_qui inCi.meras vezes veio e, com a
maíor coinpOStura e dignítiade, cumpriu o seu papei. Jamais, que eu saiba, afrontou qualquer pessoa, janlais
afrontou qualque-r- autoridade, jamais, no cumprirnent~
do seu dever, afro!ltou a dignidade na_cional. Digõidade
que agora foí exaltada através de Upla atQ~ ..Dona Maria
Jul, a senhora de agora em diante, não afida mais em carro oficiã.l;_ª_~enhora terá que pagar o táxi ...
Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, os dois fatos que narreíitão têm abs9lutamente, a menor conexão, a menOr
semelhança.
-- -- O Sr. Virgílio Távora -

Mera coincidência!

O SR. HELVIDIO NUNES- Eu lembroqueli hã al·
gum tempo. "O Natal", um prim-oroso conto de Machado de Assis, e ele terminava dizendo:. ••Mudou o ~~tal
_o-u mQ.dei euT Parodiando Machado de Assis, quero encerrar o meu_pronuncianlentó dizendo: mudou o PMDB
.0-U-mudoLtO __ FMI?
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ext um aparte antes
de encerrar?
O SR. HELVIDIO NUNES- Era o que eu tinha a
diier, Sr. Presidente e Srs. Senadores_.
O Sr. Fábio Lucena- Antes de encerrar, r~:obreSena~
dor Helvídio Nunes?

O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte.
O Sr. Fábio LuceRa --Nobre Senador Helvidio Nu~
nes, na verdade, mudou o ~itne, nilo é? Essa é _a gr~nde
verdade. AC4bpu o autoritarismo.
-

O SR: HELVlDIO NUNES-V. Ex~ é o defensor
perpétuo do Governo.
O Sr. Fábio Lucena --Não, eu sou defensor, comO V.
Ex•, do regime deffiocrâtico, do_es_tado de dir~itO, dos valores ·s_upfemos da civilização humana.

O Sr. Murilo Badaró --Todos o somos.
O Sr. Fábio Lucena - Aliãs, todos o -somos, disse
muito bem o Líder Murilo Badaró. Mas a verdade, Sr.
Senador Helvidio Nunes, é que mudou o regime, acabou
o militarismo: A Sra. Ana Maria Jul sempre foi recebida
com distinção-e-cortesia em nosso País. Ocorre que o
-FMI - Fundo Monetário Internacional, não faz parte
de nenhum corpo diplomático, não tem credenciamento
diplomático-em nosso País e nâo nos consta que o Governo tenha concedido agreement a qualquer membro do
FMI. Logo, não há nenhuma descortesia no fato de a Sr•
Ana Maiia-Jul ir de táxi do_aeroporto para o-hoteL

-o- sa:-HELVin]()

NUNES
íSso! Apenas cómentel o fato.

-·N~~u:~~tou di~~~do
-

-

º-~Sr. Fáb~o Lucena- ~nciusive, isso é õin ingresso -de
dól~ em nosso País, contribui para aumentar as nos-

sas ãivisas, ifobre·-s_enador.
O SR. _j.JELV(OIO NUNES -

-

·

·

E como contribui!

O _Sr._Fáblq LJIC~I_Ia _:Acredito que iÕdO" til:risúi que
venha ao Brasil deve andar de táxi para contribuir para
com a nossa economia. N~o_vejo, Ex•, porque estranhar
um fato tão natural; apanhar um táxi é coisa natural, naturalíssima, nãO-hã _o que estranbãr1 Na afitiga Repúblí- ·
ca, no regime autoritârio, se estranharia se a Sr!-a Ana
Maria Jul ou outro emissário Qua]qtfer dO FMfchegasse
ao Brasil e não fosse recebido no aeroporto com carro
oficial, co~_ cJtofer de fraque, cartola e libré. Af seria diferenfe_, pOfqlie O FMI viria •<puxar as orelhas" do Governo braS:ilei_r_o._ Hoj~ Sr. S~nador, é o regime democrático ao qual a Nação estava desabitUada. E o adVento
deste regiiT:iC caUsa estranhezas, mas não pode CauSar a
V. Ext, que é um dos mais proeminentes demõcrataS deste País.

O SR. HELV(DIO NUNES- Mais uma vez. Sr. Presidente, recebo o aparte, que muito me honra, do emine-
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te S~~ãdor Fábio Lucena e, agora como adendo, porque
eu já havia, em veraade, conCluído o meu pronuncia~
menta. Mas, como adenda, eu o recebo, e faço apenas
um ligeiríssimo, um brevíssimo comentário: a honra na~
~O_ifé.1_ está salva. Está salva, porque o Governo, agora,
não oferece mais carro Ofiéial :a-Dona Aila Maria Jul.
O País estã salvo e a NoVa República se implantará
definitivamente, até porque aqui sempre estarã, na estacada, para defendê~la, para pregâ-la, para disseminã-la
aos quatro ventos, esta voz do Amazonas, qUe mais do
que o Amazonas, cobre o Brasil inteiro, a voz do emi~
nente Senador Fábio Lucena.(Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MIL·
TON CABRAL NA SESSÃO DE 30-5·85 E QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MCLTON CABRAL (PFL- PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas para 'registrar um acontecimento de excepcio, na] importância para a vida do Senado Federal: às 11 horas da manhã de hoje foi instá.lada a Comissão de Ciência e Tecnologia, para a qual. tendo honra de merecer a
confiança dos meus companheiros, fui eleito Presidente.
Na ocasião, flZ úni pronunciamento, que vou passar à
Mesã, para publicação nos Anais do Senado.
Acho oportuno contentar pelo menos um trecho deste
m"eti'pi'Olfutieiamento, onde abordo alguns aspectos que
merecem ser agora ressaltados.
_
_
Sr,_ Presiderúe, Srs. Senadores, o Br'asil, como qualquer outra naÇão em desenvolvimento; com problemas __
de exagerado endividamegto externo, terã forçosamente
de promover aJ·ust~ estruturais indispensáve!s para ven·
cer as enormes barreiras, de todos conhecidas, e
preparar-se para enfrentar eficazmente a disputa por
uma maior fatia do comércio internacional.
- -- O ponto interessante a ser observado_ é que, do lado
Ocidental, à medida em que se consolida o regime demo~
crático, este comércio torna-se mais livre e competitivo,
e, por isso mesmo, mais exigente de qualidade e preço.
Em conseqüência, criou-se uma situação crítica para as
nações c_om deficiências de recursos financeiros: a imperiosa necessidade de_ aumentar as exportações, condicio~
nada à aplicação de maiores investimentos em tecnolo~
gia, controle de qualidade, facilidades de infra-estrutura,
etc.
. Verifica-se, com a abordagem destes poucos itens,
como será difícil par~. o Governo cumprir certas metas
vitais, a exemplo de sucessivos saldos no balanço comercial, tendo de praticar, com igual prioridade, medidas
antiinOacionãrias, harmonizandq~as com o empenho de
não mergulhar o Pais na recessão econômica. A despeito
da extrema diftculdade em articular os efeitos de tais medidas, esta ê uma estratégia da qual não podemos recuar,
O País terâ, de qualquer jeito, que conquistar saldos come-rCiais por anos seguidos.Hã, entretanto, um ponto essencial a ser considerado:
o Brasil é um pais ainda em busca de sua credibilidade, e
carente de poupanças externas. Não podemos fugir a
esta realidade, se_ quisermos superar os obstáculos em. ,
menor prazo.
______ _
Com a retomada do cr~cimento econômico, o Gover-~<? terã de ampliar investimentos, e forçosamente apelar
para as poupanças interna e eXterna, sobret_udo e basiç_a.:.
mente a interna. Terã igualmente de melhorar a qualidade da _nossa mão~de-obra,_ que oferece menor produtividaQ~ .. e :gor isso mesmo é ~i:tl remunerada. Não s.eriajus~
ta a pretensão da tão desejada reativação da economia
s_ubmetendo os trabalhadores a salários sufocantes e· ao
· _aba~dono da educação, treinamento e especialização.
- Do mesmo modo~ não_ seria aceitâvel deixar o nosso
_empresariado sem estímulos
incapacitado de
OÍ"ganiiar-se apropriadamente para aumentar a pro~
duçãp, através de ganhos de produtividade e melhoria da
qualidade dos produtos. o que possibilitaria realisticamente maior competitividade e lucratividade, Ci.nica for~
ma de viabilizar a expansão da poupança interna.

a

e

Diante desta visão glob-ª1, permitam-me uma conclusão: a chave para o sucesso desta política e, sem dúvida
alguma, de qualquer o_utra que venha a ser formulada,
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está no desenvolvimento de conhecimentos científicos e
te:cnológ"icos. Este é o ingrediente decisivo, o fator comum, fundamental para a realização das metas produtivas.
O Sr. Presidente, paro aqui, e passo_às mãos de V, Ex'
o teor, por inteiro, do ineu pronunciamento. Se alguém
tiver a curiosidade de ver o que aconteceu, no ano passado, por ocasião da discussão do Projeto de Resolução n"'
22 que propiciou a aprovação, por este Plenârio1 d_a
criação desta Comissão, vai encon~rar também, na justificativa que oferecemos- porque, naquela ocasião_ fui o

relatQr desta matéria- unia longa justificativa que vem
colocar esta Comissão como uma das mais necessárias
ao bom desempenho dos trabalhos parlamentares.
Mais uma vez recorro ao clássico exemplo que repre~
senta o Japão. t;: bem verdade que naquele País existe
uma sólida tradição de possuir uma mão~de~obra eficiente, de mentalidade extremamente favorável ao trabalho,
de dedicação espontânea. Este comportamento cria nas
empresas um ambiente de tranqUilidade, onde há um
empresariado que tudo sacrifica para impulsionar o desenvolvimento da tecnologia:. O sucesso japonês repousa
basicamente em três fatores: a exCdente mão~de-obra; a
extraordinária capacidade de poupança; e a competência
_
tecnológica.
Daí o poder econômíco alcançado pelo Japão, a tal
ponto da política monetária e industrial deste país
tornar-se decisiva para a recuperação da economia mun~
dial. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental estão na
dependência da abertura do mercado japonês e da ex~
pansão dos investimentos japoneses nos seus territórios.
Compreende-se claramente que não nos resta outra
saída a não ser explorar estas mesmas experiências praticadas nos paises mais adiantados. O Brasil, com o seu gigantesco potencial de recursos humanos e naturais, precisa, portanto, de uma correta e e_ficaz polític_a de desenvolvimento científico e tecnológico, _aproveitando~se, inclusive, da nossa própria experiência acumulada com as
realizações dos PBDCT, do funcionamentp de pumero·
sos órgãos como o CNPq; a EMBRAPA, INPE, INPA,
FINEP, Fundação Oswaldo Cruz, Univ~qiáades etc...
Devo louvar a iniciativa do GõverOo federal em criar .o
Ministério da Ciência e Tecnologia, pÕr Decreto do Pre·
sidente José Sarney, convidando para dirigir a nova pasta o Sr. Renato Archer.
_ ...
Esta Com-issão de Ciência (:'Tecnologia do Senado Federal, no âmbito de suas atribuições, dará todo apoio àqueles que, nos centros de pesquisas e em qUalquer parte,
desejam contribuir para o desenvolvimento do conhecimento e da valorização dos recursos humanos.
Estou convencido do destacado papel que pode exercer o Poder Legislativo com sua capacidade de influir
para que as mudanças tão apregoadas pelos que imaginaram a Nova República deixem de ser uma simples retórica, para tornar-se em efetiva ação governamental,
numa mudança completa de mentalidade, métodos e ob~
jetivos.
No que tange à Comissão de Ciên-cia e Tecnologia, estou certo de que, ao lado dos meus companheiros, saberemos cumprir a nossa parte.
Mui to obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
MILTON CABRAL

O SI!.

Ao dar início aos trabã.lhos desta recêm-criada Com!§::~
são de Ciência e Tecnologia, julgo ser este momento de
excepcional importância para o aperfeiçoamento da estrutura técnico-operacional e valorização do trabalho legislativo do Senado Federal.
Esta importância vem do geral reconhecimento de que
hâ, de forma inequívoca, a interdependência entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento científiCI?__ e
tecnológiC-o. Esta-ê uma premissa básica, universalmente
aceita. proclamada insistentemente e destacada quando ê
elaborado com seriedade o planejamento da ação governamental.
Tal entendimento, entretanto, não tem sido entre nós
suficientemente acolhido, tanto que, ao longo do tempo,
apesar dos diversos Planos de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia anunciados e postos em execução, todos
eles, sem exceção, deixaram de cumprir as metas progra-

madas, diante da falta de persistência, das distorções sofridas, e sobretudo da inadequada apropriação de recursos financeiros.
A este descaso acrescente-se.a inconsciência nacional
expressa pela escassa e reduzida contribuição do sistema
empresarial â pesquisa e desenvolvimento de tecnologia,o que significa uma grave lacuna para um P~ís de
economia privada em franco processo de desenvolv1men~
to.
O Brasil da Nova República, através de reiteradas ma~
nifestações de alguns Ministros, pretende aumentar as
exportações e segurar as importações a níveis compatíveis com uma politica de comércio exterior concebida
para produzir constantes_e crescentes saldos, por ser o ú~
nico meio de gerar recursos para reduzir a divida externa
a um patamar considerado bom para a saúde económica.
Portanto, o Brasil, como qualquer outra nação em desenvolvimento com problemas de exagerado endivida:mento externo, terá forçosamente _de promover ajustes
estruturais indispensáveis para vencer as enormes barrei-ras, de todos conhecidas, e preparar-se para enfrentar
eficazmente a disputa por uma maior fatia do comércio
internacio-nal.
Um ponto interessante a ser observado é que, do lado
Ocidental, â medida em que se consolida o regime demo~
crãtico, este comércio torna-se mais liv.re e..competitivo,
e, por isso mesmo, mais exigente de qualidade e preço.
Em conseqüência, criou~se uma situação crítiça -para as
nações com deficiências de recursos financeiros: a imperiosa- necessidade de aumentar as exportações, condicionada à aplicação de maiores investimentos em tecnologia, controle de qualidade, facilidades de infra-estrutura,
etc ...
Verifica-se, com a abordagem destes poucos itens,
como serã dificil para o Governo cumprir certas metas
vitais, a exemplo de sucessivos saldos no balanço comercial, tendo de praticar, com igual prioridade medidas an~
tiinflacionárias. harmonizando-as com o empenho de
não mergulhar o País na recessão económica. A despeito
da extrema dificuldade em articular os efeitos de tais medidas, esta é uma estratégia da qual não podemos recuar.
- O País terá, de qualquer jeito, que conquistar saldos comerciais por anos seguidos.
Há, entretanto, um ponto essencial a ser considerado:
o Brasil ê um País ainda em bus_ca de sua credibilidade, e
carente de poupanças externas. Não podemos fugir a
esta realidade, se quisermos. superar os obstáculos em
menor prazo.
Com a retomada do crescimento económico, o Governo terá de ampliar investimentos. e forçosamente apelar
para as poupanças interna e externa, sobretudo e basicamente a interna. Terá igualmente de melhorar a qualidade da nossa mão-de-obra, que oferece menor produtividade, e por isso mesmo é mal remunerada. Não seria jus-ta a pretensão da tão desejada reativação da economia
submetendo os trabalhadores a salários sufocantes e ao
abandono da educação, treinamento e especialização.
- -Do mesmo modo, não seria aceitável deixar o nosso
empresariado sem estimulas e incapacitado de
organizar-se apropriadamente para aumentar a produção, atravês de ganhos de produtividade e melhoria da
qualidade dos produtos, o que possibilitaria realisticamente m_aior competitividade e Iucratividade, única for~
m_a__ de viabilizar a_ expansão da poupança interna.
Diante desta visão global, permitamMme uma conclusão: a chave para o sucesso desta política e, sem dúvida
alguma, de qualquer outra que venha a ser formulada,
está no desenvolvimento de conhecimentos científicos e
_tecnológicos.~Este é o ingrediente decisjvo,_ o fator comum fundamental para a realização das metas produtivas.
~
~
-·
Mais uma vez recorro ao clássico exemplo que repre~~nta ~?_Japão. É bem verdade que naquele país existe
-uma sólida- tradição de possuir uma mão-de--obra eficiente, de mentalidade extremamente favorável ao trabalho,
de dedicação espontânea. Este comportamento cria nas
empresas um ambiente de tranqUilidade, onde há um
empresariado que tudo sacrifica para impulsionar o desenvolvimento da tecno!ogia. O suc;esso japonês repousa
basicamente 'em três fatore&: a excelente mão-de-obra; a
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extraordinária _capacidade de poupança; e a competência
tecnológica.
Daí o poder económico alcançado pelo Japão, a t<ll
ponto da política monetária e industrial deste país
tornar-se decisiva para a recuperação da economia mundial. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental estão na
dependência da abertura do mercado japonês e da expansão dos investimentos japoneses nos seus territórios.
Compreende-se claramente que não nos resta outra
saída a não ser explorar estas mesmas experiências pratr.
cadas nos países mais adiantados. O BraSil, com o seu gigantesco potencial de recursos humanos e naturais, precisa, portanto, de uma correta e eficaz política de_ desenvolvimento científico e tecnológico, aproveitando-se, inclusive, da nossa própria experiência acumulada com as
realizações dos PBDCT, do funcionamento de numerosos órgãos como o CNPq, a EMBRAPA, INPE. INPA,
FINEP, Fundação Oswaldo Cruz, Universidades, etc...
Devo louvar a iniciativa do Governo Federal em criar o
Ministério da Ciêrida e Tecnologia, por Decreto do Presidente José Sarney, convidando para dirigir a nova pas·
ta o Sr. Renato Archer.
Esta Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Fe.
dera!, no âmbito de suas atribuições, dará todo apoio àqueles que, nos centros de pesquisas e em qualquer parte,
desejem contribuir para o desenvolvimento do conhecimento e da valorização dos recursos humanos.
Estou convencido do destacado papel que pode exercer -;f Podei Legislativo com sua capacidade de influir
para que as mudanças tão apregoadas pelos que imaginaram a Nova República deixem de ser uma simples retórica, para- tornar-se em efetiva ação governamental,
numa mudança completa de mentalidade, métodos e objetivos.
No que tange à Comissão de Ciência e Tecnologia, estou certo de que, ao lado dos meus companheiros, saberemos cumprir a nossa parte.
Muito obrigado.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG{LIO TÃVOIIA NA SESSÃO DE 30-5-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTIJRIORMENTE..
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Desta tribuna, já nos referimos bastante às deformações que vetos e atas posteriores a sua promulgação,
uns e outros atinentes à Lei de Informática, aprovada
por unanimidade na Comissão Mista encarregada de
examinar o projeto que lhe deu nascimento e pelo prático consenso do Plenário do Congresso, fizeram de mal e
da balbúrdia que estabeleceram no tratamen~o dessa
questão.
Poderia ser uma opinião isolada, mas, vemos agora
que o eminente Ministro das Comunicações - aqui estampado está na Gazeta Mercanül - com outras palavras endossa justamente, e de uma maneira insuspeita,
parte daquilo de que sempre acusamos o Governo passado, o Executivo de ter feito. Isto é, através de veto, não
de trechos completos mas de palavras, de meias frases,
de artigos, ele conseguiu justamente torcer a diretriz gerai de uma lei que havia sido votada e por unanimidade
prática - como há pouco nos referimos - da vontade
desta Casa.
Diz o jornal em questão: "Magalhães deve sugerir que
a SEI deixe as comunicações".
Efeiivamente, já deixamos na lei a porta aberta para
tal, porque em negociações dificílimas de manter, sabida
a força que esta Secretaria (a SEI) tinha perante o PFL c
uma ala mais exaltada da Oposição, do MDB,
conseguiu-se, apesar de tudo, Sr. Presidente, fazer rom
que nas atividades de informática não fosse incluída a
transmissão de dados, ficando estas restritas a pesquisa,
importação, exportação, fabricação, comercialização,
operação de máquinas, equipamentos, dispositivos baseados em técnica digital com funções técnicas de_coleta,
tratamento, estruração, armazenamento, e pulamos para
a comutação, deixando, e retirando do projeto inicial, a
transmissão e a_ l'!l~!!q,~!~_çã~ _~-~~~ __d~dQs_. _
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Este o primeiro caminho que indicamos a Sua Excelência. O segundo, é que Sua Excelência não tente Projeto de Lei a ser enviado a este Congresso, norque se uma
lei tão bem discutida como foi essa" anterior, depois com

os vetos for tão modific:ada, deixan-dõ tantas seqUelas· ná
Casa, é ingenuidade pensar que nã(f sofreria-Uma barreirã imensa, a idéia dele, de fazer Vitoríosa neste Congresso a retirada da parte de comutaç~o. do setor de inforl:nática.
Há um caminho muito mais simples, o Decreto n<?
90.754 que justamente modificar o Decrefõ--s>0:754 que
dispõe sobre a organização e funcionamentO do CONIN. Basta que em seu art, 2~', item DI, tenha a redação
que lhe foi dada pela lt?i e em parte vetada pelo Executivo. Sem tomar muito tempo dos Senhores, _pelo adiantado da hora, a idéia seria apenas, vejam, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, o item Ill do art. 7'~ que diz:
.. Estabelecer de acordo com o disciplinado no
Plano Nacional de lnformâtica e Automação.''Quem é que faz isso? O Congresso que vota.
Repartição de responsabilidade
Quem repartia a responsabilidade? O Congresso e o
CONIN, este em resoluções específicas de procedimentos a serem seguidas pelos órgãos da administração federal. É óbvio. Na cópia que fizeram para o regulamento
cortaram justamente a expressão ''Repartição de responsabilidade", objeto que foi de veto.
Aí,. veja, Sr. Presidente, temos de render homenagem
atê ã inteligência do .. maquiavelzinho" que fez issO. fsso
significava que o CONIN e o Congresso diziam: ''Cabe", dentro do Plano Nacional de fnformação, "Cabe ao
Ministêrio das Comunicações a parte referente ã transmissão e computação de dados", muito mais do que telecomunicações;
..Cabe ao Ministério da Indústria e do Comércio
o tratamento de todas aquelas questões em que o
elemento digital nãO ·seja o produto final considerado na solicitação feita, seja para instalação, seja
para importação."Não sabemos se estamos bem nos explicando. Exemplo: Qual é hoje a mâqUl.Tia de alta precisão que não tenha lâ dentro de si um elemento digital? Então isso fica.
ria estabelecido por determinação das linhas gerais
traçadas pelo Congresso no PNI e peJas diretrizes destas
linhas gerais derivadas, e aí assentes pelo CONIN, Não
sabemos se nos explicamos bem. O cortezinho da pafavrá deu com que ficasse para a SEI até a decisão do sim
ou não quanto à importação de um torno que V. Ex.•,
que o Senador Alcides Saldanha, ou que o Senador Fá·
bfo Lucena desejasse fazer para sua:; indústrias, desde
que comportasse um computador, um pequeno elemento
digital.
Senhores, isso parece anedota. Este é um País em que,
diariamente, centenas e centenas de máquinas são implantadas, são reformuladas, e por essa decisão, pelo
corte de uma. palavra., tudo voltou -à est.il:ca zero; isto é,
aqueles atos que quedamos fossem democratizados, em
suas decisões, vão depender não mais desse Conselho.
Outra sugestão que nos permitimos, também, apresentar
ao Ministro, se realmente S. Ex• _quer pegar essa briga
dentro do Conselho, diz respeito ao próprio funcionamento desse Conselho, porque a Secretaria, como órgão
de suporte do mesmo, mandando para uma sessão - e o
Senador F&bio Lucena sabe perfeitamente disto- qualquer assunto, este, como outro qualquer em apreciação
lá, não pode ser nem objeto.depedido de vista. Gostáría_mos que alguém que tívesse um pouco de vivência t_:iiíblíca nos explicasse como pode funcionar, em termos de eficiência, a não ser em regime altamente autocrático, ·um
Conselho de 23 pessoas que recebem uma pauta e se limitam a dizer sim ou não, a díscutir entre si um assunto, e
naquela mesma sessão - está escrito, não ê invenção
nossa- e naquela mesma sessão dicidir por sim ou não.
Mais grave ainda quando o CONIN, por lei, ê órgão superior à SEI, para a qual pode haver recurso das decisões
desta, ou seja, da Se_cretaria Especial de Informâtica.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Com muito prazer.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Virgflio Távora, em realidade nãO se pode explicar esse absurdo. Ob·setve que mesmo nos áureos- e não sei se diria áureos
ou plúmbeos - . mas mesmo nos periodos do autoritarismo,nem os tribunais militares agiam dessa maneira, e
falo como ex-réuJulgado pela Justiça Militar, na Auditoria de Belém, do Pará, acusado de crime contra a Segu·
rança Nacional, e lâ não aconteceu isso, nobre Senador:
muito pelo contrãrio, os juíZes militares, apesar do terri·
vel pOder de que dispunham, por força das leis de ex~
ceção, eles tinham flexibilidade no manuseio dos autos, e
ao réu era assegurada ampla defesa. Eu faço essa justiça
aos tribunais militares, faço por dever moral e dever cívico. Mas observe a que isso conduz. Faz poucos dias, os
jornais anunciaram que a VARIG teve um engalfinha~
menta com a SEI, porque a SEI interditou a importação
de discos destinados a pneumáticos daquela empresa, na
suposição de que se tratasse de discos para componentes
de bens de produção, de bens de Informática. Isso está
nos jornais de três ou quatro dias atrâs. Além do mais,
essa emasculação das competências do CONIN vai resultar no seguinte: anuncia-se que em 60 dias surgirá o
primeiro Plano Nacional de Informática. Quem na realidade vai fazer esse plano? É a SEI. E o CONIN vai ter
que homologar, simplesmente,_ o plano elaborado, gerado pela SEI. Cabe ao Congresso Nacional, pela lei, a palavra final. Mas o legislador do veto, como é que fica,
nobre Senador'? Chega o plano do Congresso, o Congresso pode alterar o plano. O plano vai ao ExecUtivo.
Quem nos pode garantir que o Executivo não_ recorra ao
mesmo instituto do veto a que acorreu o Executivo anterior, com relação à Lei de Informática, burlando assim,
uma vez mais, fraudando, aliâs- pois me parece que o
verbo correto é esse-, a decisão soberana do Congresso
NacionaL As preocupações-de V. Ex• são deveras procedentes, e V. Ex' se eqUipara a um vigia permanente da
honfã dã Informática nactonal, eu diria assim, porque épreciso muita vigília, ê preciso ficar de atalaia, a fim de
que o ãUtoritarismo remanescente na SEI não faça derramar goela abaixo da Nação um Plano Nacional de Informâtica derretido, conforme dos desejos dos altos-fornos
do autoritarismo da SEI. Desculpe-me por tê-lo interrompido, ...
O SR. V!RGILIO TÁVORA -

Pois não.

O Sr. Fâbio Lucena - ... mas eu sempre digo que o
maior aparte que se pode dar a um discurso de V. Ex• é
ficar calado, porque, enquanto V. Ex• fala, a gente muito
aprende. Mas oc-ori-e que, às vezes, a tentação do aparte
é irresistível.
O SR. VIRG1LIO TÁVORA --Obrigado, nobre Senador. Agradecemos as benévolas palavras de V .Ex•,
mas, apenas para delícia- V. Ex• conhece- do Sr. Senador Alcides Saldanha, vamos ler o art. Y' desta peça
monumental de autoritaríSmo: "O CONIN - que era
quem devia dar ao Executivo a política- dentro daque·
Ias diretrizes às quais já nos referimos, traçadas pelo
Congresso Nacional - reunir~se-á, ordinariamente, a
cada.2 (dois) meses e,- então, de dois em dois meses,
vamos ter o CONIN reunido, - extraordinariamente,
quando necessário, sempre por convocação do_ Presidente da RepUOlica; de oficio ou por solicitação de-qualquer
niembro, ou Ministro de Estado.''
Quer dizer, preto no branco: de 2 em 2 meses.
O § l\> não tem maiores impficações:
"§ 111 As reuniões serão instaladas com apresença de metade mais um dos Membros." - Ê o
normal.
O § 29 contêm, praticamente, a negação da existência
de quase tudo do CONIN.

..§ 2'~ O aviso de_ convoc_ação consignará a ar~
dem do dia da sua reunião e será acompanhado dOs
que instruam as matérias a serel? apre~
cradas...
e~pedie~~es

Agora, vem o mas: ... "salvo quando disserem ·respeifO
aos assuntos referidos no art. 6?. Ai V. EX.• vai saber o
pulo de onça.
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O que ê que diz o art. 6'1?

.. 0 CONlN delibera rã mediante resolução e pareceres". § I'~ Ressalvado o disposto no parágrafo
seguinte, as deliberações do CONJN serão tomadas
por maioria de votOs dos membros presentes à reunião." Que ê ao que se refere anteriormente:
As deliberações relativas a matéria que trata o art. n\>
li, da Lern9 7.232:
"Art, n{> li veja bem :-- os órgãos e entidades de
Administração Pública Federal direta e indireta, as
Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público e as demais organizações sobre o controle
direto ou indireto da União dará preferência nas
aquisições para bens e serviços de informática aos
produzidos por empresas nacionais."

Mas, no parâgrafo único ê que nós Unhamos estabele·
cido que: .. Para o exercício dessapreferência, não haver
o jogo das concorrências, as combinações; em havendo
essas concorrências, alêm das conciições satisfatórias de
prazo de entrega, sup-ostos serviços, qualidade padronização, compatibilidade, especificação de desempenho,
diferen"ça- de preço sobre similar importado, em percentagem a ser Proposta pelo Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN, à Presidência daRepública" - Isso seria de acordo com a evolução da nossa tecnologia- "e esta ao COngresso Nacional que a fi~
xarã" - óbvio, vetado esta parte,
Então, tudo que disser reSpeito à prioridade nas concorrências que vai ser subordinada ao CONJN, o cidadão, Membro do CONIN, saben.do na hora, porque não
vãí no seu aviso de conVocação.
-E maiS ·aindà: os itens 2, 3, 6 e 17'~ do art. 2'1 deste deCreto diz: -- pidimos a atenção dos Srs. porque ê ané:dótico, dâ pra rir, não dâ para ter raiva, não - "II - supervisionar a eXecução do Plano Nacional de Informática e Automação;"- parece que a coisa mais-impOrtante
que o CONIN vai ter que fazer, quem vai justamente na
hora, receber os relatórios da SEI, são os Ministros de
Estado - porque não vão receber antes não! Está aqui
esCrito claramente,
Vamos para adiante. Qual o item ni?
..Estabelecer, de acordo com o disciplinado no
Plano Nacional de Informática e Automação, resoluções especificas de procedimentos a serem seguidos pelos órgãos de Administração Federal."
Justamente aquilo que falamos, com o adenda de
subordiná~ lo. Então, o que hâ de importante é o que o
CONIN vai receber, na hora, só para dizer, repetimos,
sim ou não.
Na hora, o CONIN, então, vai opinar; veja bem o
item VI:
"opinar sobre a concessão de benefícios fiscais,.
financeiros ou de qualquer outra natureza por parte
de órgão e ep_tidades de Admiriistração Federal a.
projetas do setor de informática;"- aí entra a SU-

FRAMA.
Quer dizer, vai tOinar conhecimento do assunto tam·
bém na hora.
Ora, Sr. Presidente, não podemos acreditar onde é que
-estava a cabeça do antigo Presidente, ter assinado este
Decreto, e não podemos conceber como é que o atual
Ministro, vamos falar claro, o atual Presidente, deixam
castrarem os ~us poderes a esse ponto. Então, acabem
com o CONINt Basta existir a Secretaria Especial de Informática.
Mais ainda: item XXVII, do mesmo artigo, - vejabem, esta daí bate bem na cabeça do Norte e do Nordeste~ ..

"XXVII -deliberar sobre os critérios e condições para o exame e aprovação de pleitos de municípios das áreas da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM e Superintendência do Desenvolvimento do N ardeste~ SUDENE, que pretendem ser indicadas como Distritos de
Exportação; ... "
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Isto a que preço? Qualquer coisa mais importante que
teríamos de reivindicação local, não chega ao conhecimento prévio dos membros. do CONIN; na hora, vão dizer se concordam ou não. Isso, ainda ofendendo a lei,
porque o que é que a lei diz? ,Diz que o Executivo se dirige ao Legislativo solicitando a criação doS distritos industriais que os nomirtarà, Parece que em português corrente significa que é aqui, nesta Casa e na--Câmara dos
Dep_utados- o processo vem a uma e a outra- que se
faz a nomínação dos distritos índustriais. Além de pa~sa
rem por cima do CONIN, já ve11.1 tudo nominado.
Sr. ~residente, não é apenas o desejo de fazer crítica, é
a tristeza que sente um homem, que pensa no futuro do
seu País, em ver um trabalho que foi tão bem elaborado
e no qual houve cOmo que uma consciência da Comissão
Mista de fazer com que paixões maiores fossem acalmadas, depois de discutir oito versões de um substitutivo
que traduzisse todo o pensamento desta Casa, nós encontramos esse trabalho sendo esfacelado, ante a absoluta impassividil.de do poder e deste Senado, cujo Presidente recebeu pedido de informação nosso e que, ..muito
bCm assessorado", achou que não podia dar prosseguimento, por ele contrariar não sei quantos dispositivos
que, a nosso ver, não de advogado, mas de engenheiro,
não têm nada a ver com o assunto.
Mas o protesto fica feito. O alerta está dado. E se o Sr.
Miriistro das Comunicações desejar, pelo menos, defen"der a sua parte, o caminho está indicado. Resta-lhe apenas agir e a n6s, com tristeza, porque isso dã tristeza, verificar que o trabalho do legislativo, se não _tinha aquela
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acolhida na Velha República, por enquanto na Nova,
não hâ de esperar, atê prova em contrãrio, pelos exemplos vistos, tratamento melhor.
Era o que tfnhamos a dizer. (Muito bem!)
ATA DA 77• SESSÃO, REALIZADA EM 22 DE
MAIO DE 1985
(Publicada no DCN (Seção II) de 23-5-85)
Retificacifo

___ Na publicação feita no DCN - Seção II - pãgina
1402, 3• coluna, no item 19 da Ordem do Dia,
Onde se lê:

ORDEM DO DIA

.Sábado I'
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as matérias constantes dos itens n~'s 3 a 7 sejam submetidas ao Plenário _em l~', 2~', J9, 49 e 5~' lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1985. -Martins FDho.
Leia-se:
REQUERIMENTO No 119, DE 1985
Nos termos do art. 198, alínea ..d", do Regimep.to lntemo, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
as matérias cosntantes dos itens n9s 3 a 7 sejam submetidas ao Plenário em }9, 2~', 39; 49 e 59 lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, em 22 de maio de 1985. --Martins
Filho.
ATO DO PRESIDENTE N' 91, DE 1985

Sobre a Mesa, requerimento queserâ lido pelo Sr.
Secretãrio.
t lido o seguinte

}9-

REQUERIMENTO N• 119, DE 1985
(Palavras do Ministro Marco Maciel dura~ te reunião
do Ministério --7-5-85:) talecimento e o aprimoramento
do FINOR.
PARECER No 89, de 1985
REQUERIMENTO N• 120, DE 1985
DeputadOs
Esta a nota, Sr. Presidente, e agora a indagãção que
Nos termos do art. 198, alínea ..d", do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições qu~ 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 n9
2, de 1973 e revigorada pelo Ato n~' 12, de 1983, da Com-issão Diretora, resolve admitir para o emprego de Assessor Parlamentar AS-3, do Quadro de Pessoal CLT,
sob a forma de cOntrato, nos termos da Consolidação
das ~eis do Trabalho, Sergio Paulo Azeredo Boechat,
candtdato aprovado no Concurso- Público, Área 12, homqlogado em 14-1-1985 e publicado no DO de 24-11985.
Senado Federal, em 28 de maio de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Federai.

República Federativa do Brasil
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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

RESOLUÇÃ.O N• 13, DE 1985
Institui 11 Gratificaçio Legislativa.

Art I• É instituída a Gratificação Legislativa, na forma estabelecida por esta Resolução, equivalente a até 80%(oitenta por centó);-calêulados sobre o valor do vencimento ou salário base do cargo ou emprego.
Art. 2• Somente será concedida a Gratificação Legislativa aos servidores no efetivo exercício 'dos respectivos cargos
ou empregos no Senado Federal e nos Órgãos Supervisionados.
Art. 3• A Gratificação Legislativa, sobre a qual incidirá o desconto previdenciário, será incorporada aos proventos
do servidor que a tenha percebido na data da aposentadoria e não servirá de base para o cálculo de qualquer vantagem.
Art. 4• 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. S• 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
n• 6.908, de 21 de maio de 1981.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo -não fazem jus às gratificações instituídas pelos Decretos-leis.
n•s 2.114, de 23 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 Diretora do Senado 1--ederal regulamentará o disposto nésta Resolução.
Art. 7' As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão à conta das dotações consignadas nos
Orçamentos do Senado Federal e dos Órgãos Supervisionados.
Art. 8• Esta Resolução entra em vigor na ciata de sua publicação, retroagindo seus efeitos a I• de maio de 1985.
Art. 9..,

Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 3 de junho de 1985.-- Senador

J~

Fragelli, Preside'! te.

I
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·SUMÁRIO
I - ATA DA 87• SESSÃO, EM 3 DE JUNHO
DE 1985
1.1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n"' 150/85, d~ autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, qUe estabelece
limite mãximo de comprometimento da renda do
trabalhador para pagamento de prestações de casa
própria, adquirida através do Sistema Financeiro de
Habitação.
-Projeto de Lei do Senado @151/85, de autoria
do Sr. Senador Julahy Magalhães_, que dispõe sobre a
edição de decretos secretos, e dã oUtras providências._~

Ata da
3~

Do Sr. Milton Cabral, pronunciado na sessão de

_}.2.2-:-_Requerimento

31}-5-85.
N~' 128/35, de autoria do Sr. Senador Helvídio
Nunes e outros Srs. Senadores, solicitando
ho"i-Oeria.giils de pesar pelo falecimento do Deputadó
Milton Brandã9- ~prov~do, após US<Jrem da palavra
os Srs. HelvüÜO NuneS_ e: MarCoriâeS Gadelha, tendo
o Sr. Presidente se associado às homenages erri nome
da Mesa.

1.2.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.3 - ENCERRAMENTO

3-ATOS DO PRESIDENTE
N~'s

92 a 107, de 1985

4-PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
N' 24, de 1985

5- MESA ])IRETORA
6-LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDO

2 _:DISCURSOS" PR(,> FERIDOS EM
SESSÕES ANTERIORES

87~

Do Sr. Virgílio Távora, pronunciado na sessão de
-31-5-85.

7 - COMPOSIÇÃO
PERMANENTES

DAS COMISSOES

Sessão em 3 de junho de 1985

Sessão Legislativa Ordinária,

da47~

Legisiawra

Presidência do Sr. Passos Pôrto

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OSSRS. SEJ'!ADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maía- Eunl~
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente - Gaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysio ChavesHélio GueirQs -:-Alexandre Costa- JoãQ Casido"-:
Américo de Souza--: Helvídio Nunes- João LoboCésar Cais - Virgílio-Tâvorã -- Carlos Albe-rl.o Moacyr Duarte -_Martins Filho - Humberto Lucena
- Marcondes Gadelha- Cid Sampaio- Nivatdo Mi~
chado - Guilherme Palmeira_- CarloS LYra ..:::...--Luiz·
Cavalcante- Louriv_al Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magafhães - Lomanto Júnior.....:.. Luíz Viana _.:.
Nelson Carneiro -llamar Franco=. Murilo Ba.daróSevero Gomes-:-- _}:Ienrjque Santillo - Mauro_B_órgcsGastão Müller ~José Fragclli- Enéas Faria- Lenoir
Vargas - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores:Havendo número regimental, declaro__aberta a ses_s_ão.
Sob a proteção de Deus, iniciamoS nõssos trabalhos.

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
l?~Secretário.

SãCilidos os__ seguinteS
-c;~ PROJETO

DE LEI DO SENADO
N• 150, de 1985

. . i;~!!lbelece limite mâximo de comprometimentO da
_renda do trabalhado-r para pagamento de prestações
casa própria, adquirida através do Sistema Finan~
- - Ceiro de Habitação.
--,;~A-~.

O Congr~so -~.a.c;ion~J dec_reia:

------:Art:-I"'

As prestaçõeS mensais de amortização de fi~
nailCiatnentos para compra de casa própria, pelo Sistema
Financeiro de Habitação, ~ejam quais forem os planos
de aquisição bem como a forma~ó'ferecida ou aceita para
os respectivos reajustes periódicos, terão que
circunscsever-se a um coniprOin:etimento mãx.imo de
20% (vinte por CCntofda remuneração de cada mutuário.

Art. 2~' O Governo poderã consentir que o Sistema
Financeiro de Habitação lance mão de recursos do F AS
__ para cobrir_ a diferença acaso havida entre o valor da
prestação calculada e o limite -de comprometimento da
remuneração dó- ni.Utuário ou, então, que ela seja refi~
nanciada ao próprio mutuário, sem prejuízo do disposto
no artigo anterior.
Art. 39 Esta lei entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Y Revogam~se as disposições em ·contrário.
J ustiflcação
O Dcire_to-Ieí_nQ 2.162, de IY de maio de 1940, que íns~
titulo O salário mínimo no País, cuidou de estabelecer,
·em tabela anexa ao seu texto, para os casos em que o salário do trabalhador não fosse pago integralmente em dinheiro, a poSsibilidade de desconto máximo de 20% (vinte por cento) a título çie_ moradia.
Este percentual, assim como os demais previstos na·
.dita tabela, não resultou de mera fixação arbitrãria do le.
giSlador, senão-(iue, evidentemente, de estudos profundos realizados pelas autoridades do Governo que, tendo
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em vista a exigência de o salário dever atender às necessiR
dades 'normais de alimentação, habifação, vestuârio,-hígiene e transporte, concluíram caber à habitação não
mais do que 1/5 {um quinto) do iotal da remuneração.
Pô is -óeill, os dados- critérios que serviram de base à
iristituição do salário mínimo em 1940 não são diferentes
dos de hoje em dia, sendo inadmissível, portan~o, que
mais de vinte por cento do salário de um trabalhador fiR
quem comprometidos com o só pag:;tmento das pres, tações da casa própria. E é isto .o .que estâ acontecendo
presentemente, não raru levando a in!ldimplência dos
mutuários do SFH a alcançar lndíces alarmantes.
Aliás, no item transporte que também ftgura entre as
necessidades básicas do trabalhador e com a qual esse vi~
nha gastando, ultimamente, mais do que o percentual
previsto desde 1940, o Governo está tomando a iniciaii~
1 va de medidas que impeçam tal comprometimento abusi~
vo, através da criação do que até aqui está sendo Chama~
do Vale Transporte.
_-b o caso, pois, de não se pefmitir, também, compraR
metimento maior do que vinte por cento do salário do
trabalhador para pagamento das prestações mensais _de
amortização dos financiamentos para aquisição da casa
própria, tal como aqui preconizado.
Sala das Sessões, em 3 de junhp de 1985. -Nelson
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neração, respeitada' a proporcionalidade com o salário míi1-imo que vígorar para o trabalhador adulto local, será
de 40%, 20% ou 10%, respectivamente.

Art. 19_ Fica instituído, em todo O- País, o sa!ãrio
mínimo a que tem direito, pelo serviço prestado, todo
trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de ~erviço, como capaz de satisfazer, na época atua!
e D:OS pontos çiç1_ País determinados na tabela anexa, às
suas- necessidades normais de alimentação, habitação,
~ _vestuário, higiene e transporte.
Art. 2., O salário mínimo será pago na conformidade da tabela a que se refere o artigo anterior e que vigorará pelo prazo de três anos, podendo ~er modificada ou
confirmada por novo triênio e assim seguidamente, salva
a hipótese do art. 46, parágrafo 29, do Decreto-lei n~ 399,
de 30 de_abril de 1938.
Art. 19 _Para os menores de 18 anos, o salário mínimo, respeitada _a proporcionalidade com o que vigorar
para o traPalh.ador_ adulto locai, será pago sobre a ba.se
uniforme de 50% .e terá como extremos a quahtia de 120$
por mês, diVidido em 200 horas de trabalho útil, ou de
"· 4$8 por día de oito horas de trabalho, ou, ainda, $600
por hora de trabalho, e a de 45$0 por mês, dividido em
200 horas de trabalho útil, ou de as, por dia de oito horas-de trabalho, ou, ainda, $225 por hora de trabalho.
ArL 49 O pagamento de salários, ordenados, ou
qualquer outra forma de remuneração, não deve ser estipulado por período superior a um mês.
-§ !9 Quando o pagamento houver sido estipulado
por mês.• deve o mesmo ser efetuado, o mais tardar, até
o déciffi.O]ia úti(dÕ
subseqUente ao vencido.
§ -2<:> -.Tratando-se de pagamento por quinzena ou semana. deve ele ser efetuado atê ao quinto dia útil subseqUente ao do vencimento.
Ar~. 5" _, ~ privilegiado em qualquer ~recesso de falência ou insofvência o crédito correspondente a salário
Jt_ão pago.
Art. 69 Para os trabalhadores ocupados em operações consideradas insalubres, ~onforme se trate do~
graus máximo. médio ou mírliffio, o acréscimo de remu-

e-

Carneiro.

_Art. 79 Os infratores do presente decreto-lei serão
passfveis da penalidade de 50$0 (cíncoenta mil réis) a
2:000$0 (dois contos de réis}. elevada ao dobro em caso
de reincidência.
Art. 89 O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá as instruções necessárias à fiscalização do
presente decreto-lei, podendo cometer essa fiscalização a
qualquer dos órgãos componentes do respectivo Ministério e, bem assim, aos fiscais dos Institutos de AposenR
tadoria e Pensões, na forma do Decreto-lei n., 1.468, de
J9 de agosto de 1939.
§ !9 Poderá o Ministro, em instruções especiais, indicar~ além do diretor do Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho, outra autoridade que deva apreciar
os processos de infrações e aplicar as penalidades que
couberem, com recurso, no prazo de 15 dias, para o MiR
nistro, desde que haja depósito prévio do valor da multa.
§ 2~---- A cobrança de qualquer multa far-se-á, atê onde
seja aplicável, nos termos do Decreto n., 22.131, de23 de
novembro de 1932.

Art. 99 As dúvidas suscitadas na execução do presente decreto-lei, ouvido o Serviço de Estatística da Previdência e T~abalho, serão resolvidas pelo Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio.

·mês

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 2.162,
DE I• DE MAIO DE !940
Institui o salário mfnimo e dá outras providências.

O Presidente da República, considerando o que expõe
o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio em cumprimento dos a.rts. 12 da Lei n9 185, de 14 de janeiro de
1936, e 45 do Decreto-lei n" 399, de_?O deabrii_deJ938, e
usando de atribuição que lhe coD.fere 0-áii I8o da Constituição, resolve:

Art. 10. O presente decretoRiei entrará em vigor decOrridoS 60 dias de sua publicação no "Diário O-ficial":
A rt. ll .
tní.rio.
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(Às Comissôes de Constituição e Justiça. de Legisfação Social e Economia.)

PROJETO OE LErbo SENADO
N• 151, de 1985
Dispõe sobre a edição de decretos secretos, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional ~~cr~a:
Art. It Fica vedada a qualquer Poder da República
a expedição de decretos secretos de qualquer natureza.
Art. 29 Nos assuntos que envolvam a Segurança Na~
cional, deverão ser utilizados os meios de comunicação
internos que assegurem a preservação do sigilo e sua estrita limita~ão aos circulas interessados.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

.Justificaçio
A participação da comunidad~ na etabo_raçã(llegislativa, nos paises democráticos, ê- Dão só necessária -como
deve ser efetivada através de representantes livremente
escolhidos para as Casas do Congresso.
Os decretos, por sua natureza complementar às leis,
pois ora as regulamentam, 'ora nelas têm seus

~l~2~line~rt~s~ ~:;uf~rd:~u~~~s~;~~~~a~~~~i!cio~~i g~

outros cujo sigilo· seja necessário preservar.
Existem, interna corporis, outros meios de se limitar
ou restringir o conhecimento de determinados assuntos,
cuja divulgação revela-se inconveniente, quiçá danosa
aos interesses nacionais.
O presente Projeto de Lei objetiva pôr termo a uma
prática que se tornou usual de se editarem decretos secretos. dos quais só se sabia notícia apenas do título (número de ordem e data).
Ao apresentá-lo à consideração de nossos ilustres Pa~
res, esperamos estar contribuindo para o cumprimento
íntegra! dos preceitos -que teg~m a elaboração legislativa.
Sala das Sessões, em 3 de junho de 1985. - Jptahy
Magalhães.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Segu~
rança Nadonal.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Péirto) - Os projetes
que acabam de ser !_idos serão publicados e remetidos às
comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19Secretârio.

É lido o seguinte

REQÜERIMENTO N• 128, DE 1985
Pelo falecimento do Deputado Milton Brandão requeremos, na forma i-egimentaledeaCordocom as tradições
da Casa, as seguintes hQmenagen~:
a) inserção em atei de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família~ ao Estado
do Piauí;
c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, em 3 de junho de 1985.- Hebídio
Nunes- Joio Lobo- Lourival Baptista- Fábio Luce-na- Lomanto Júnior- Jorge Kalume- Luiz VIanaPassos Pôrto - MarcoDdes Gadelha- Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requeri·
mento lido depende de votação, para cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Sts. Senadores
que o desejarem.
O Sr. Helvídio Nunes- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Sc:nador Helvfdio Nunes.
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O SR. HELVlDIO NUNES (PDS- PI. Para enc<m~i
nhar a votação. Sem revisão do oradpr.) -Sr. Presidente, Srs. Senador~: _ _
Não me lembro precisamente do primeiro cantata
com Milton Brandão. Creio que aconteceu em 1954 na
casa de João de Carvalho Moura que comigo compunha
a chapa da colígação UDN JPSD à Prefeitura de Picos e
ele, concorrente à Câmara Federal, era uma das figuras
principais do PSP do Piauí. Eleito Prefeito de Picos, e ele
Deputado Pederal, ao longo dos anos mantivemoS {:ffoveitostl cantata de natureza política, além da sedimentação de uma amizade pessoal que, aO invés de declínio,

sempre aumentou tempo afora.
Milton Brandão, que exerceu atividades agropecuárias, dedicou_ entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, A sua vida por inteiro à política. No verdor dos anos,

Prefeito de sua terra natal, a cidade de Pedro II. Com a
reconstitucionalização do P.dís, -foi eleito ·Deputado Esta~
dual. Mais tarde, Vice-Governador do Estado, oportuni~
da de em que algumas vezes, na ausência do titular, ocupou o cargo de Governador e, a partir da eleição de
1954, se dedicou inteiramente à Câmara ~os ~eputa~os,
com um ligeiro interregno, durante o qual ocupou uma
das cadeiras do Tribunal de Contas do nosso Estado.
Certo ê que, ao longo da sua ixtraOrdináriil Vida
pública, entre outros, Milton B~andào elegeu dois pontos como objeto principal de sua atividade parlamentar.
O Sr. Lourival Baptista- V. Ex'" me permite um aparte, nobre Senador Helvídio Nunes?
O SR. HELVIDIO NUNES -Te~ V. Ex• o aparte,
eminente Senador Lourival Baptista.

O Sr. Lolll'ival Baptista- Eminente Senador Helvídio
Nunes, conheci Milton Brandão na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, e depois em Brasilia, onde ambos
exercemos o mandato de Deputado Federal. Torneí~me
seu amigo desde quando despertou a minha atenção pela
sua rara tenacidade, quando assumia a tribuna da Oimara dos Deputados, clamando pela hidroelêtrica de Boa
Esperança. Era uma coisa contínua, era uma obsessão
que ele tinha. Suas curtas e veementes intervenções coti~
dianas, eminente Senador Helvídio Nunes, no PequenoExpediente, versavam invariavelmente, sobre os problemas da sua terra e da sua gente. O mpnícfpío de Pedro H,
do qual foi um exemplar prefeito, e os problemas gerais
do Piauí e do Nordeste eram os seus temas favoritos.
Perdeu não só o Piauí mais o Nordeste um grande intérprete das suas aspirações. No Movimento Munícípalísta,
Milton Brandão foi uma das lideranças mais esclarecidas
e corajosas. Principalmente quando defendia, com eloqUência e realismo, os problemas da reforma agrãria e os
imperativos de um novo federalismo. Era seu amigo, e
muito lamentamos, com profundo pesar, o seu faleci~
menta, que constitui para o Con_gres.so Nacional uma
perda irreparável. Associo-me às honienagens que o Se-nado Federal está prestando a Mílton Brandão, neste
momento. atravês de requerimento de autoria de V. Ex•,
eminente Senador Helvídio Nunes, que eu também subs~
crevi e lamento, profundamente consternado, o prema~
turo desaparecimento, de um dos mais ilustres filhos do
seu Estado, o Piauí. O meu pesar, e a minha grande sau~
dade.
O SR. HELV1DIO NUNES - Agradeço, eminente
Senador Lourival Baptista, a participação de V. Ex•, o
depoimento que presta, nesta homenagem qUe procUra.;mos prestar ao Deputado Milton Brandão.
Dizia, Sr. Presidente, que Milton Brandão> dentre outros, elegeu dois balizamentos, elegeu dois objetivós~ aos
quais se dedico_u por inteiro.
O primeiro, a Córfstrução de estradas no Piauí.
Convençido de que o desenvolvimento elo Piauí eSfava·intímamente ligado à cqn:;;.truç'ão de_- est,radas, Mil~on
Brandão comparecia permanentemente aos Ministéi-ios,
e não deixava um só dia a tribuna da Câmara dos Deputados, sempre a pedir, sempre a reclamar, sempre a exigir, sempre a reivindicar estradas, sobretudo aqueles que
considerava principais, priOritârias para o d~envolvi
mento do Piauí.
O segundo objetivo a gue se entregÕÍÍ de c.orPo e ~lma
foi a construção de uma barragem. B:3rragem que repre.:.
sentaria a_ produção da energia suficiente para o aceleramento do_ processo de desenvolvimento estadual.
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Pelos anos cinqíienta, se não me falha a memória, qui~
seram vender ao Piaui que estaria na construção da Barragem de Criminosa, ·no Estado do Maranhão, a sal~
vS.ção para o problema de produção de energia elétrica
~o Estad':'. Milton Brandão levantou a sua palavra e demonstrou que aquilo que o Piauí desejava e a melhor solução não apenas para o nosso Estado, mas também
para o viziriho, o Estado do Maranhão, que seria a construção da Barragem da Boa Esperança, no médio Par~
naíba.
Amigo de Juscelino Kubitschek, acompanhou de perto o primeiro -edital com vistas à construção daquela hidroelétrica, Naquela êpoca, o Ministério de Viação e
Obras Públicas, se não me falha a memória, era dirigido
pelo hoje Senador Amaral Peixoto.
O Sr. Virgílio Távora -

Perfeito.

O Sr. João Lobo - V. Ex• me concederia um aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES-Ouço V.
to prazer, nobre Senador João Lobo.

Ex'-~om

mui-

O Sr. Joio Lobo- Nobre Senador Helvídio Nunes,
quero a esta altura do requerimento que V. Ex• apresenra com muitiljustiça aõ Senado, requerimento esse de pesar pela morte do nobre Deputado Milton Brandão, eu
quero, como piauíense, associar~me ao requerimento de
V. EX' e juntar, também, a minha palavra a essa reminis~
cência da obra e da vida do grande piauíense que V. Ex•
faz, neste momento. Talvez as palavras de V. Ex'", evocãndO a luta diuturna de Mifton Brandão peJa construção da nossa hidroelêtrica de Boa Esperança, talv:ez. a
esta altura da Hístória, não sensibilizem aos ouvintes
que escutam a oração de V_ Ex~, mas para nós, piauien~
ses, para nós, nordestinos, a luta de Milton Brandão, que
culminou com a obra da Boa Esperança, é obra de uma
vida inteira que justifica todos os mandatos que aquele
Parlamentar exerceu. E ninguêm melhor do que V. Ex•,
piauiense, com o mesmo ou quase o mesmo número de
mandatos que Milton Brandão exerceu, no Estado do
Piauí e depois na Câmara Federal, ninguém, pois, me~
_lhor do que V, Ex'" para falar do homem, do parlamentar, daquele companheiro leal e lutador, íntimo de todo
o Piauí. Sobre a simpatia, aquela lealdade, aquela frater~
nidade que caracterizava a personalidade de Milton
Brandão. ninguém, talvez, dos piauienses que freqUenta~
mos o Congresso Nacional, melhor do que V. Ex• para
falar. Todosnós, o Piauí inteiro, sofre uma grande perda
com a morte de ~ilton Brandão, o homem que se transformou no político piauiense das mlos estendidas. Era
um parlamentar que vivia apertando as mãos de todos os
piauienses e para todos tinha sempre uma palavra amiga,
sorridente, de solidariedade e compreensão. Grande falR
ta sentirã o Piauí com a perda deste seu homem público.
E nós, seus antigos companheiros, seus cõmpanheiros de
luta, de campanha, sentimos profundamente pela sua
morte que, temos certeza, não só o Piauí, como também
o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados senti~
rão profundamente com esta falta, com esta lacuna que
se abriu pela morte do Deputado Milton Brandão. Estas
são as palavras que queria juntar ao oportuno requerimento que V. Ex• faz ao Senado Ft:deral, na tarde de hoje.

O SR. HELVlDIO NUNES - Muito obrigado,
nobre Senador João Lobo, à participação de V. Ex.• que,
com seu aparte, pleno de piauiensidade, evoci -neste Instante aspectos da vida do Deputado Milton Brandão,
que-muito-engrandecem a sua memória.
O Sr. Virgllio Távora- Permite-me V. Ex• uffi
te?
-

apar~

O SR. HELVlDIO NUNFS- COncedo o aparte ao
eminente Senador Virgílio Távora.
O Sr~ Virgílio Távora - Eminente Senador Helvídio
Nunes, recordando o passado, lembramo~nos do ano de
1950; quando ele, nós e mais trêS outros representantes
de estados diversos, éramos os solteiros que existiam no
Palácio Tiradentes. E, portanto, que estabeleceram entre
sÍ uma irriizade muito grande. Recordamo~nos de três
qlle jã se· foram: Milton, um deles, I vete Vargas e Jango
Goulart. Dois ainda existem: Bias Fortes, hoje Secretário de Minas Gerais, e o Vice~Líder do partido que fala
a V. Ex• neste momento. Desde o primeiro momento em
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que travamos relações políticas, jâ que pessoais tínha-'
mos bastante, mercê da família de nossa senhora, sempre
vimos em Milton Brandão o batalhador intimorato pelas
causas do Piauí. Levávamos, às vezes, na brincadeira,
quando abria ele a boca, nós dizíamos;,ué alguma coisa
que quer para o Estado do Piauí." Tempos depois- e
aqui estâ o construtor da obra, ex-Ministro e Senador
César Cais- o vimos travar uma luta que para muitos
era uma batalha praticamente perdida. E ~qui vamos fazer justiça ao espírito público de dois homens que também já não pertencem ao nosso mundo: Juscelino, que
lhe deu razão no primeiro e grande entrevera que teve ele
com -a SUDENE na luta ..Criminosa" versu~ "Boa Esperança". Dizíamos, com jocosidade, à época, que asolução de Criminosa, sem fazer jogo de palavras, era criminosa para os dois estados. Mas a Superintendência então recém--criada da SUDENE sempre manteve idéias
em contrário. Sai Juscelino, entra Jánio e depois o Governo parlamentarista. Novamente a decisão de um Chefede Estado, no caso o falecido Presidente Tancredo Neves, apoiando proposta nossa no Gabinete de Ministro,
que fez vitoriosa aquela idêia-.- Dizia Tancredo Neves,
com muita graça, naquele tempo;, "Seu Virgílio, vamos
apoiar togo Boa Esperança, para nos vermos livres do
Milton Brandão." Este é o testemunho que damos da tenacidade com que este homem lutou, vendo muitas vezes, como foi na primeira tentativa já aprovada por Juscelino, a concorrência realizada e depois, com a mudança de Governo, tudo paralisado, ele não se deu por
vencido; lutou até verificar g_ue o seu esforço não era em
vão. E hoje Boa Esperança, contruída graças à eficiência
da engenharia nacional, tão bem aqui representada pelo
nosso colega Cêli;ar Cais, ê o testemunho para a História
de que não foi em vão que Milton Brandão passou pela
vida púbfíca piauiense.
O SR. HELVlDIO NUNES- Um testemunho como
o de V. Ex~, eminente Senador Virgílio Tâvora, honra o
trabalho desenvolvido, ao longo dos anos, pelo Deputado Milton Brandão, cuja ausência todos pranteamos na
sessào de hoje do Senado Federal. Muito obrigado à participação de V. Ex'
Agora, concedo o aparte solicitado pelo eminente Senador Cêsar Cais.
O Sr. César Cais - Senador Helvídio Nunes, neste
momento, com profundo pesar, eu me solidarizo com V.
Ex' pelo requerimento que faz. Agradeço ao nobre Senador Virgnio Távora pelas palavras de recordação de Milton Branc;fãp _na sua luta pela Boa Esperança e à generosa
referência que fez à minha ação como principal respon~
sâvel pela construção daquela hidroelêtrica. Na realidade, integrava eu a SUDENE como engenheiro do Depar~
tamento de Energia e pude acompanhar a luta t~níca
entre duas soluções - a hidroelêtrica de Criminosa, no
Maranhão, e a hidroelétrica de Boa Esperança, no Rio
Parnafba, entre o Piaui-e o Maranhão. Já naquela ~poca,
como técnico, mas voltado tamb~m para o Nordesteocí·
dental, em particular para o Piauí e o Maranhão recebi
as primeiras missões. dadas pelo então Superintendente
Celso Furtado, que foi quem realmente me convidou
para ser engenheíro da SUDENE. Na verdade. Boa Espel'ança foi fruto de uma luta dos piauienses, em particular de Milton Brandão. As primeiras verbas foram colocadas por ele no orçamento. O Senador Virgnio Távora
fez menção à decisão do governo parlamentarista. Foi
em 1963, com o então Presidente João Goulart e por indicação do Superintendente Celso Furtado, que fui riomeado Presidente da Companhia Hidroelétrica da Boa
Esperança. Milton Brandão já era naquele momento o
meu apoio, apoio pela idéia, apoio pela sua ação parla~
mentar. Mas eu deveria dizer que também alguns dos
quejã se foram lutaram muito por Boa Esperança, como
o Presidente Castello Branco, que desde o primeiro momento do seu Governo soube distinguir entre os critériO!(
econômicos dos seus Ministros da ârea econômica e os
critérios sociais de" uma região em desenvolvimento, de
uma região que precisava s-e desenvolver; entre o velho
círculo vicioso. não faz a hidroelêtrica porque não tem
mercado e não hã mercado porque não tem hidroelétriw
ca. O Marechal Castello Branco era assessorado diretamerite por JuireZ Távora, João Gonçalves de SOuzahoje desaparecidos- e pelo Ministro Mauro Tibau, que
deram cobertura àquela decisão de governo que ia ter n_a
SUDENE o se_u principal executor, e indicando o Presi~
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dente da Hidroelétrica,. CJ.ue no cãso fui eu, e que hoje: _sou
•um dos representantes do Ce!.lfâ neste Senado. De 1963 a
1970, dos sete anos, que passei na direção da Boa Esperança- e V. Ex' é testemunha porque num desses perío~
dos foi Governador do Estado do Pia ui, como .também o
atual Presidente da República José Sarney era Governador' do Estado do Maranhão - eu tive o apoio dos governos dos dois Estados, do povo, mais o apoio das Bancadas federais, estaduais e, em particular, de Milton
Brandão que era um homem que, tenazmente acompanhava o desenrolar, o desenvolver da obra. Após deixar

Boa Esperança, e indo para o Governo do Estado do
Cearã, sempre mantive com Milton Brandão as mesmas
relações de amizade porque ele ainda estava perseguindo
o estender das linhas da Boa Esperança pelo Estado do
Piauí, e à sua Pedro II; enfim, um homem que sempre teve, como disse Virgílio Távora e João Lobo, o Piauf na
sua mente e no seu coração. Ao longo desse período,
portanto de 1963 até o seu desaparecimento, sempre
mantive com Milton Brandão aquelas relações não só de
políticos nordestinos que precisani Iutar pelo desenvolvimento - e essa é uma característica do pol.ítico nordestino, pois estamos convencidos de que o desenvolvimento
não acontece sem ser um ato de conquista do próprio
Nordeste, é uma luta do dia-a-dia,_ e Milton Brandão estava perfeitamente entrosado nesse espírito que hoje é
comum no nordestino, porque sabemos que é preciso
conquistar o nosso desenvolvimento, ele não virã por um
ato de generosidade de alguns- mas não só de político
como também de amizade porque Milton Brandão era
um homem generoso, de mão estendida, sem uma crítica
a alguém. Eu nunca vi Milton Brandão criticar algUm
adversãrio, algum concorrente~ Era, realmente, um homem de coração largo. Esta u certo de que, como disse V.
Ex• e os demais oradores, perde o Piauí, perde ONordes"'te, perde o Congresso Nacional e perde o Brasil um grande homem com o desaparecimento de Milton Brandão.

O SR- HELV{DIO NUNES - N~obre Senador César
Cais, a exaltação ã tneftfôrlo'de Milton Brandão não ficaria completa, na tarde de hoje, sem a participaÇão de
V. Ex•, que foi o construtor da hidroelêtrica de Boa Esperança, a qual, como V. Ex• bem salientou, Milton
Brandão deu uma grande parte da sua vida.
O

te?

sr-. Lomanto Júnior --Permite-me V. Ex• um apar-

O SR. HELVIDIO NUNFS- V. Ex• tem 9 aparte,.
eminente Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador Helvídio Nunes, efetivamente o Congresso Nacional está de luto. O
Piauí tem. sobejas razões de estar pesaroso, porque o
Brasil perdeu um grande nordestino, um_ homem voltado
para os interesses da sua terra e da sua região. Conhecia
Milton Brandão hâ muitos anos e sua carreira política
era rica, dos mais expressivos manda~~ populares.__ Começou mesmo, mal adquírindo a sua maioridade civil,
sendo levado a dirigir os destinos da terra onde nasceu,
da sua extremada e sempr_e querida Pedro II. Daí co~
meçou a sua longa jornada na vida pública, toda ela ple-na de fidelidade na carreira que ab~_çou. Chegando à
Assembléia Legislativa, foi seu Presidente e, Vicie-Governador, exerceu por algum tempo _o Governo do
seu Estado e oito vezes foi conduZido, pelo povo do
Piaui, para representá-lo no Parlamento nacional. Aí a
nossa amizade se. consolidou, af, pude admirar, já o conhecimento, antes, nas lutas municipalistas onde ele
sempre despontou como· llrtfgrande combatente mas, a
minha amizade, as minhas relaç_ões e a minha estima
pelo Deputado Milton Brandão se solidificaram, efetivamente, no convívio na Câmara dos Deputados. Quem
não acompanhou o seu trabalho, a sua tenacidade diria
mesmo até a sua obsessão na luta para que o Brasil construísse, no Piauí, a Hidroelétricã. de Boa Esperança; tanto que, quando se falava em Boa Esperança, vinha imediatamente à nossa lembrança a figura de Milton Brandão. E ele assistiu, ele festejou sua vitória, vitória que ele
conquistou a duras penas, em uma luta obstinada para
realização daquela obra que se constituiu no grande instrumento do desenvolvimento da sua região e de todo o
PiaUÍ. Lamentamos profundamente a sua morte; estamos entristecidos com o seu _desparecimento. Ontem, a
sua terra natal o recebeu de volta; era o retorno para não
mais sair do se_u berço querido que o acolheu para odes-

-

canso eterno. Fica, entretanto, marcada a sua passagem
IUI)linosa. na vida pública. Se há um homem que cumpriu
o seu dever, se há um homem que correspondeu à confiança dos seu pares, se há um homem que enalteceu o
seu Estado e _a .sua região, este homem pode servir de
exemplo e de paradigma, este homem foi Milton Brandão, aquela fi8:ura lhana. Alguém jã_disse aqui que ele
não tinha, sequer, uma expressão de insatisfação a sua
face sempre a demonstrar bondade. Era um encorajador,
era um companheiro dedicado, era um homem pleno de
afetos. Acredito que falo, aqui, em nome da Bahia, estou
convencido de que os baianos, que tiveram a ventura de
conhecer Milton Brandão, e os que acompanharam a sua
brilhante trajetória, fazem~me, nesta a hora, o seu intérprete, na saudade, na exaltaQão, na homenagem. que V,
Ex' presta ao seu grande e inesquecível conterrâneo. A
Bahia também se associa ao Piauí na hora em que se abre
uma grande lacuna no seu elenco admirável de homens
públicos.
~~O

Sr. Jorge Kalume -

Permite V. Ex• um aparte?

()_~R.

HELVíDIO NUNES -Muito obrigado pela
participação de V. Ex~. eminente Senador Lomanto Júnior, que fala não apenas em seu nome, mas também. no
do Estado colonozador do Piauí- a Bahia,eque, neste
instante, traz a sua homenagem ao grande piauiense que
foi Milton Brandão.
'fem V. Ex' a palavra, eminente Senador Jorge Kalu-

me.
O -Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Helvídio Nunes, neste momento em que V. Ex~ pranteia a memoria
de Mílton Brandão, desejo dizer que V. Ex~' o faz em
nome de toda esta Casa e, em particular, do Partido Democrático Social, ao qual pertenceu o saudoso homem
públi~ que se chamou Mílton Brandão. Fomos colegas
na Câmara dos Deputados, nos idos de 63, e vi com que
lealdade tratava seus conpanheiros, inçlistintamente. A
per(inácia, tambêrll,' era uma das características de
Milton Brandão, \_utando em prol do Estado que representãva._ Era incansável~ Ç!ttl__ todos os sentidos e, muito
especialhlente, o que já fóí mencionado aqui por vários
colegas que apartearam V. Ex~. na sua luta pertinaz para
a construÇão da Barragem de Boa Esperança, porque ele
sabia que aquilo, inegavelmente, seria a redenção do sul
do Piauí e de parte do Maranhão. Se a obra teria que ser
executada algum dia, ela foi antecipada graças à obstinação de Mílton Brandão que, constantemente, estava
na_ tribuna a bradar e a pedir por esse empreendimento.
Dcploramvs a morte de Mílton Brandão. Mílton Brandão deixou um vácuo -impreenchível, pela sua bondade,
pela sua lhaneza, pela lealdade e pelo o seu amor à Patrla
e, em particular, ao seu Piauí. ~u~to obrigado a V. Ex•
O SR. HENVIDIO NUNES- Nobre Senador Jorge
Kalume, quase todos os componentes do Senado Federal passaram pela Câmara dos Deputados, e cada um
tem uma palavra de carinho, uma palavra de louvor,
uma palavr& de respeito e de admiração ao grande compariheiro que foi Mílton Brandão.
O Sr. Nelson- Carneiro- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HELVlDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte,
nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador Helvídio
Nunes, falo em nome do PTB. Creio que o perfil de
Mílton Brandão jã está traçado, não só pelas palavras de
V. Ex', brilhantes e sentidas, mas por quantos trouxeram
o seu _depoimento para enriquecer este testemunho.
Cabe-me, apenas, reafirmar três aspectos desta atividade
de Milton Brandão, durante os anos em que ele engrandeceu a vida pública, com a sua presença., na C?mara dos
Deputados: niguém foi mais tenaz do que ele; era daqueles que acreditavam que uma andorinha só faz verão, ele
foi essa andorinha só, até que outras andorinhas S!! juntaram para que ÍIZessern o verão sonhado- aquele verão -que, ex.ageradamente, dizia eu a ele, se chamava Boa
Esperança. _Não bastava ser esperança; além de esperança ele ainda queria que fosse Boa Esperança. Também da probidade em todos os momentos de sua vida e
de sua atividade parlamentar e, sobretudo, mais do que
tudo, mais po que muitos qu~já representaram o seu Estado no cenário .nacional, mais do que tudo,_ o seu amor
entranhado, permenente, insuperável ao Piauí. Perde--
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mos todos com a morte de Mílton Brandão, mas quem
perdeu mais foi o Piauí, e isto mesmo V. Ex• expressa na
ora~o que estâ proferindo. Só quem o conheceu, e através dele conheceu o Piauí, pode imaginar a imensa saudade e a imensa falta que ele estâ fazendo hoje à sua terra
e ao País.
PSR. HELV!DIO NUNES- Muito obrigado à participação de V. Ex', eminente Senador Nelson Carneiro,
cujo depoimento é deveras valioso para a compreensão
da grandeza do Deputado Mílton Brandão.
Sr. PreSidente e Srs. Senadores, se Milton Brandão foi
decisivo, se teve participação efetiva a partir do lançamento do primeiro edital no Governo Juscelino Kubitschek para a construção da Boa Esperança, ê preciso dizer que, entre tantos outros que colaboraram para que o
Piauí tivesse a sira obra maior, a participação dó Deputado Milton Brandão foi marcante junto ao Governo do
Presidente Humbe~to de Alencar Castello Branco, que
tornou realidade,- que tornou irreversível a construção
daquela hidroelétrica.
Avalio o que passou o hoje Senador Cesar Cais, àquela época construtor da Boa Esperança; se, por um lado
precisava do trabalho de Milton Brandão, per outro, tinha sempre aquele representante do P!auí a exigir, a solicitar a intensificação das obras, a reclamar do seu andamento, fiscal da Boa Esperança, e que, lutando naComissão de Orçamento e Tomada de Contas, alocava ver~
bas, alocava recursos, destinados à edificação daquela
obra. Há um aspecto mais do que curio-so, importante,
irrij:lortantíssimo mesmo, na vida política de Milton
Brand~o! empregava e dedicava todos os dias da suarepresentação aos interesses do Estado e esquecia os seus
próprios interesses, mas na para do voto, na hora da
eleição, sem recursos, sem meios materiais, os piauienses
jamã:I~ _r!Sqir.eceram o seu nome no ato da votação. Eu me
recordo de um fato altamente desvanecedor, talvez inêditÕ neste País! parece-me que, nas eleições de 1954 ou
1958, os proprietárioS de tâxis, os modestos, os modestíssimos proprietários de carros de aluguéis de Floriano,
custearam todas as despesas eleitorais de Milton Brandão, não apenas naquele Município, m8.s eni toda aRegião.
Milton Brandão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi
um exemplo de político, de grande politico, de politico
decente, de- político que se preocupava com a sua representação, de político que sabia cumprir com o seu dever.
Por isso e por tanta coisa ainda que poderia ser dita,. Sr.
Presidente, desejo ...
O Sr. Lenoir Vargas- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES~ ... homenagear a sua
memória, e dizer que Milton Brandão honrou sobremaneira, honrou como nenhwn outro, a representação política do Piauí.
Tem V. Ex' o aparte, eminente Senador Lenoir Vargas.
O_Sr. Lenoir Vargas- Não desejava que V. Ex~ concluísse o seu discurso em homenagem a Milton Brandão,
sem também dizer algumas frases, sem. dar um testemunho do empenho e da dedicação com que Milton Brandão, velho companheiro_de tantas legislaturas na Câmara dos Deputados e de todos esses anos na vida do Congresso NacionaJ, se dedicava às coisas da sua terra, do
seu Piauí. Tinha sido ele, em tempos passados, tão aficionado, tão dedicado ao tema da construção da Barragem da Boa Esperança, que eu que não conheço o Piauí
mas cada vez que o encontrava sempre lhe perguntava: e
a Barragem da Boa Esperança? Porque era um dos seus
temas preferidos, insistentemente debatido, insistentemente focalizado na tribuna da Câmara dos Deputados.
Era um homem lhano, amigo fiel, dedicado Deputado.
Foi com grande pesar que tive a notícia do seu falecimento. E deixo aqui, no discurso de V. Ex~ minha saudade ao caro amigo Milton Brandão.
O SR. HELVlDIO NUNES- Muito grato à participação de V. &~-eminente Senador Lenoir Vargas.
Sr. Presidente, antes de encerrar, desejo formular um
duplo pedido a V. Ex' que mande publicar como parte
integrante desse pronunciamento, a notíci~ que; o jornal
O Dia, de Teresinha publicou ontem a respeito da vida
de Mi!ton Brandão; a segunda solicitação é que V. Ex•
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estenda também à Prefeitura de Pedro II as condº-lên<::ias
que foram solicitadas.
----Encerro estas palavras dizendo que razões muito pessoais impediram-me de acompanhar, na noite de sãbado,
o féretro de Milton Brandão a Teresinha e a Pedro II,
mas, neste momento, quero externar os meus sentimentos do mais profundo pesar, pelo falecimento do Deputado Milton Brandão, e dizer que, neste instante, deposito uma lágrima de pesar à memória daquele extraordinário piauiense.
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
HELVID!O NUNES EM SEU DISCURSO:
UMA VIDA DEDICADA À POLITICA
Piauiense de Pedro_ li, Tertuliano Milton Brandão nasceu a 29 de jUlho de 1916 e cOmpletaria 69
anOS; no próximo mês. Era filho de Tertuliano Brandào Filho e Joana Cardoso Brandão, Era solteiro e
seu único casamento foi com a política, atividade
que marcou 47 anos de sua vida.
_
Milton Brandão fez seus estudos primários em
Pedro II e Teresina, com os professores Felipino Orsano e Áurea Freire; o giri~sia] no Colêglo São
Francisco de Sales, tambêm em Teresina; e o secundário no Colégio Cearense e no CoJêgio Mmtar do
Ceará, sob o comando do general Eudoro Correia.
Ele exerceu a profissão de agropecuarista e se inciou na política partidária ainda muito jovem. Foi
prefeito municipal de Pedro II (maio de 1938 a dezembro de 1945), deputado estadual e Constit~inete
(de 1947 a 1951), vice-governandor e presidente da
Assembléia Legislativa do Paiauí ( 1951 a 1955),
tendo, durante o mandah::t, exercido a Governadoria
em duas oportunidades.
____ _
Milton Brandão foi, ainda, vice-presidente do
Poder Legislativo do Piauí durante quatro anos.
Elegeu-se deputado federal para o período de 1955 a.
1959, reelegendo-se para os quatriênios de
1959/1963, 1963/1967, 1967/1971el971fl975. Na
legislatura seguinte, ele não conseguiu se reeleger, ficando como primeito suplente, mas voltou à Câmara Federal em 1979, e se reelegeu novamente em
1982.
No Piauí, ele foi iambém ministro do Tribunal de
Contas do Estado~ Na Câmara Federal, foi vicepresidente da Comissão de Serviço Pú ~li c o e
membro da Comissão de Finanças, J9 suplente e49secretário da Mesa (1959/1963); e vice-presidente da
Comissão de Segurança Nacional (1979.)
Ainda na Câmara Fedàal, Milton Brandão foi
membro da Delegação Brasileira junto à'União Parlamentar (Genebra, 1960) e integrou as comiss"õ~s
de Orçamento, Fiscalização Financeira, .A:gricultura, Polígono das Secas, Interior, Serviço Público e
Segurança Pública.
-Elegeu-se duas vezes membro da Comissão DÍretora do InstitutQ_d.e Previdência dos Congressistas e
foi secretário do Grupo Parlamentar Interamerica~
no, além de integrar a Delegação Brasileira aos Jogos Olímpicos Pau-Americanos, realizados em Chicago, nos Estado Unidos.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao_ nQbre Senador Marcondes Gadelha, pelo
Partido da Frente Liberal.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL- PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem reVisão do orador) Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Milton Brandão era um homem de Pedro II, do Piauí,
do polígono e da politica- nesta or~em, mas_sempi-e
com a mesma intensidade; nesta seqUência, mas aplicando sempre todas as forças do espíri_to, por igual, em cad_a
item do seu afeto. Por aqueles quatro pontos cardeais,
Milton Brandão balizQu toda a sua vida, e elevou-se no
respeito dos seus Pares e na admiração dos seus contemporâneos
~:,ra stmples. o meu amigo Milton Bra·ndão. Mas us-ava
a sua simplicidade como um aríete para arrombar as
portas da intransigência,- da iritolerãncia, da desídia e de
toda sorte de obstáculos, de molde a fazer .<l.e sua tr~je:- ·
t6ria uma lQcida esteira de feitos em- favor do seu povo:
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Começou como prefeito na sua estremecida cidade de
Pedro II, lá pelos idos de38, e lá aprendeu, Sr. Presidente, as pn1rteiras ·lições da universalidade, pela enorme
cosmovisão que nos é trazida pela vicissitude do próximo, pela fórça e pela vibração do fato IÇ>cal, pela vivência do dia-a~dia dos nossos irmãos. E como prefeito
aprendeu a compreender a dimensão, a importância e a
significação do municipãlismo. Viria ele, mais adiante, a
fazer do municip,alismo também uma bandeira de luta,
consciente de que o municipalismo é, em último análise,
a democracia trocida em miúdos; em última análise, ê
no município que se formam os _primeiros e grandes valores políticos; é no município que se ergue todo o sustentâculo do arcabouço da vivência democrática.
Posteriormente Sr. Presidente, eleito Deputado estadual, foi constituinte em sua terra natal. E que falta nos
faz agora esta experiência adquirida na prática, adquiri~
da do debate, na el.abq_ração de uma Lei maior para o seu
Estado; que falta nos faz essa experiência no momento
em que o Brasil inteiro se prepara para reunir-se, porrepresentantes. seus, em Assemblêia Nacional Constítuinte
e elaborar um novo pacto social, elaborar um novo acordo entre governantes e governados e estabelecer regras
de convivência social, estabelecer um mod~lo de_relaçào
entre a autoridade e o cidadão e, última análise, fixar
modelos. para as relações económicas e sociais da vida
deste Pais.
Graça_s ao seu trabalho fecundo em seu Estado natal,
cedo foi reconhecido como um dos representantes a que
o Piauí aspirava no cenário nacional. Trazido à Câmara
dos Deputados, foi reeleito seguidas. vezes, uma prova a
mais do carinho, da dedicação e do zelo com que era tratado em sua terra natal.
Sr. Presidente, como Deputado Federal, Milton Brandão tínha um·a dedicação obsessiva às causas do Nordeste, às causas daquele quadrilá~ero de ferro e fogg que
circunscreve o âmbito do nosso amor. E em tudo se deslncumbiu~ ein tudo se desempenl)ou _c_:om extraordínãría
clarividência. Buscava, numa luta insofrida, em última
anãlise, a recuperação de toda a região. Era um inconfOi'inisnio' eXplícito diuturnamente, era um inconformismo mostrado todo diana tribuna da Câmara dos Deputados.
·
Homem de assiduidade extraordinária, de fregi!ência
enorme à tribuna da Câmara dos Deputados, s~pre
tr_azçndo temas concretos de significação inquestionável
para os intresses da região, foi dessa i:neneira que pensou
na infra estrutura do Nordeste, particularmente do seu
Estado; foi dessa maneira que lançou as bases para a industrialização -do Piauí e do Maranhão, quando, como
coordenador d,a barragem de Boa Esperança, encontrou
meios e modos de acelerar aquele empreendimento, de
modQ a oferecer energia b5\r_a~a ~abundante para a supeiiÇão dos graves problemas que encilhavam o Piauí e o
Maranhão no círculo vicioso do subdesenvolvimento.
Sr. Presidente, Mílton Brandão era, acima de tudo,
um político; tim político que se jactava de o ser, um político que se orgulhaVa, que batia no peito e mostrava essa
qualificação como a sua senha e sua carteira de identidade. Como político, dedicou-se, comprometeu-se por inteiro à causa do bem-estar da coletividade.
E há de ter sofrido, Sr. Presidente, todas as vicissitudes
a que está sujeito o homem público; e hâ de ter sofrido
todas as agruras, todas as dificuldades; e há de ter sido
vítiinª também da injúria, da difamação, do ódiO ~-da
perseguição barata. Mas teve aO longo da sua vida, sobejas recompensas no sentimento e na gratidão do seu povo_.
H-oje, que nós o pranteamos; hoje, que nós choramos a
suã ausência, hã um bom motivo para se refletir sobre as
contigência:S da vida pública; há um bom motivo para se
pensar nesta atividade nobre e nobiiitante a que todos
nós também nos dedicamos, a que todos nós tam_bêm
nos aplicamos sem esperar retribuição alguma. Milton
Brandão era precisamente o protótipo, era precisamente
o modelo, era precisamente um livro aberto onde se estudava a história da classe política deste Pais: Exerceu essa
atividade, Sr. Presidente, durante 47 anos - desde de
1938, dia a dia nã mesma labuta, dia a dia perseguindo
os mesmos sonhos, os mesmos objetivos e os mesmoS
propósitos.
Neste momento, uma-palavra que se diga em torno de
Milton Brandão é uma palavra que se diz em torno da
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classe política, em torno deste esforço pela promoção
humana e social.
E, como dizia o poeta•. "lâ no assento etéro-lo onde se
enc-ontra, se memória desta vida se consente, há de se
lembrar sempre Milton Brandão como um peregrino dos·
intresseS do Nordeste e dos interesses do Piauí. Nesta
causa se eriV-õlveu todo nesta causa se aplicou por inteiro
e pót iSSó viveu sobranceiramente. Como diss~ Fernando
Pesso~.··.:.... A_lua se projeta toda no lago porque alta vive." Mflton Brandão se projetou todo na sua terra e na
política pôrque elevada era a sua alma."
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado,
Aprovado o requerimento a Mesa farã cumprir a deliberação da Casa e re>lerencía a memória do eminente
Deputado Milton Brandão pelo que ele significou na
poHtica brasileira como exemplo do Parlamentar que se
dedicou, em tempo integral, à sua terra à sua gente.
A impressão que temos é a de que Milton Brandão foi
o símbolo ci_o Piaui. Pela sua biotipologia, pelos seus gestos, pelas suas atitudes, ele me parece um representante
daqueleS bravOs Váqueiros que um dia saíram da Bahia,
da casa de Garcia D''ávila, e s-e instalaram naquela terra,
pegando fogo, de Pedro TI e dalí construiu a grailde car~
reii'a- que o levaria à dimensão de um grande político bra~
sileiro.

De modo que a Mesa se associa às homenagens e farâ
cumprir a deliberação da Casa, com o adenda sugerido
pelo eminente Senador Helvídio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto.) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte.

ORDEM DO DIA

Votação, -em tu-rno único. do Requerimento n"' 57, de
1~85, de autoria dos Líderes Ga&tão MUller e Moacyr
Duarte, requerendo, nos terinos do art, 371, c, do Regi~
menta Interno, urgência para o Oficio Sf2, de 1985, do
Governadõr" do" Estado -do Rio Gfande 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 Requerimento n"' 58, de
1985, de-autoria doS Líderes- Gastão MUller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos ~rmos ~o :irt. 37_1, c, do Regimento_Interno, urgência para o 6fíco n9 Sf8, de 1985,
através do quaf o Prefeito Municipal de Anâpolis (GO),
solicita autorização do Senado para que aquela prefeitura possa realizar operação de emprêstimo ex. terno nova~
lor de USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares).

3
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 Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n"' 184 e 185, de 1984, das Constituições:
-de Constituição e Justiça, pela Constituciona.lidaçfe
e Juridicidad~; __ e-:- de Legislação Social, Favorável.
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lu~
cena, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob n9s 747 e 74_8, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, Pela constitucionalidade e
juiic1d3.de, com voto vencido, em separado do Senador
Moacyr Dalla; e - de Educação e Cultura, Favorável.
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Votação em primeiro turno, do Projeto 9e Lei do Senado n., 340, d e1980, de autoria da Senadora Eunice MiM
chiles, 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, tendo
Pareceres, sob n'i's 445 a 447, de 1984, das comissões:
-de Constituição eJustiç~~:, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finança~, contrário, com voto vencido, em sepa-

rado, do Senador Jorge Ka1ume.
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 18 de
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispões
sobre aposentadoria especial do músico, tendo
Pareceres, sob n9 I .032, de 1980 e fi'? 415, de 1984, da
Comissão_:
-de Constituição e Justiça, ]9 Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade: 2<~" Pronunciamento: reexame solicitado em Plenário)- ratificando seu parecer anterior.

Votação, em primeiro turno (apreclação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento ln~
terno), do Projeto de Lei do Senado n'? 320, de 1980, de
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei nq
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Consélho Nacional
de Imigração e dá outras providências, tend_o
Parecer, sob nt 1.144, de 1981, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pêrto) Está encerrada
a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 50 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MILTON CABRAL. NA SESSÃO DE 30-5-85: E QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. MILTON CABRAL (PFL- PÍ!. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Apenas para acrescentar algumas palavras ao que- foi
dito aqui pelos Senadores Humberto Lucena e Marcondes Gadelha, tendo em vista a relevância dessa matéria
para a nossa região. De fato, a criação da 13' Região da
Justiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do
Trabalho, com s-ede em João Pessoa, e jurisdição dosEstados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, têm uma
exepcional importância. Lembro-me da luta enorme iniciada pelos Sindicatos dos Trabalhadores, pelas Federações de Trabalhadores, com apoio também das federações patronais, para a criação desse tribunal.
Como representante do povo da Paraíba participei
dessa luta, dessa longa luta de vários anos, sobretudo no
âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Neste momento, devo lembrar, e até com agradecimento, à compreensão do Ministro Marcelo Pimentel, na qualidade de
Relator desta matéria naquele Tribunal Superior do Trabalho.
A mensagem do Presidente da República, transformada em projeto de lei da Câmara, recebeu uma tramitação
rápida naquela Casa, e hoje, aqui, no Senado Federal,
nós estamos assistindo ao coroamento desse trabalho.
Evidentemente, cabe agradecer à compreensão dos meus
Pares, dos partidos, pois, graças a essa compreensão.
esta matéria será ddinltivamente consagrada. E a Paraf~a e o Rio Grande do Norte passarão a contar com mais
um instrumento de justiça, como bem saHentou o Senador M arcondes Gadelba; e, como bem disse o Senador
Humberto Lucena, vamos, atravê~ desta 13' Região da
Justiça do Trabalho, dar um passo muito grande no
aperfeiçoamento da justiça no nosso Estado~ Muito abri-

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

---- -DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG[L!O T ..fVORA. NA SESSÃO DE 31-5,85, E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PúBl.ICADO POSTERIORMENTE.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Pronuncia
o s_eguinte discurso.)--:- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As no&Sas palavras serão muito rápidas, apenas para
percurtir assunto já aqui tocado e, ao mesmo tempo, tão
ignorado pelos eminentes Líderes da ex-Oposição, hoje
Situação.
Dizíamos que, por mais boa vontade que tivéssemos.,
não conseguíamos muito compatibilizar a fala do repre-sentante do Ministério da Fazenda com o documento
apresentado pelo titular da Secretaria do Planejamento,
todos do Governo Sarney. E começamos o detalhe no
exame que filzíamos do primeiro dos documentos quando, infelizmente, pela ausência- e só o faremos na presença das diferentes Lideranças, quando, Sr. Presidente,
somos surpfeendidos com uma notícia para a qual gostaríamos de chamar a atenção dos Srs. Senadores, que
vem justamente -confirmar o que dissemos.
Ein unia medida que daqui a pouco analisaremos se
feliz ou não, S. Ext: o Senhor Presidente da República,
que havia aprovado em reunião ministerial um documento depois lido perante a outra Câmara do Congres~
so, a Câina.ra dos Deputados, e que posteriormente ha~
via recebido esse segundo documento a que aludimos da
Secretaria Geral de_ Planejamento da República, decide
-==--~<:coincidentes fossem não precisaria tomar tal provi~
dência parece claro - fazer um ••seminário" no Torto,
hoje__ transformado justamente em cenârio das mais aJtas
resoluções econômicas e financeiras da Nova Rep6blica,
justamente esses Ministros e economistas gostaríamos de
aqui chamar a atençãO dos Srs. Senadores - dos mati~
zes mais vãriado.s enl termos de posições de escolas eco-_
nômica.s se verdade a_ que os órgãos de imprensa, munidados de suas notícias pefa Secretaria de Imprensa do
Palácio, estão a estampar.
E como assim os Consideramos permitimo-nos dizer
que realmente estávamos com razão, nós que fazíamos a
indagação à nobre ex-Oposição, hoje Situação, com qual
das duas grandes linhas de ação estava S. Ex', o Senhor
Presidente da República, e toda a sua equipe governamental afinados: se aquela em que o combate ao déficit
j)úblico era o básico e. portanto, apresentadas eram quatro linhas de ação a seguir e que, respeitada a Arítlliética,
leriam que ser todas elas percorridas para se chegar ao
resultado colima.do, ou, então, aquela outra em que o
sistema, o setor financeiro era considerado o básico para
a solução do problema.
Perguntávamos, à êpoca, sem resposta atê hoje mesmo porque não estando presentes as Lideranças, o
Diário do Congresso está a disposição de_ quem quiser ler
os discursos aqui proferidos - se era o dêficit público
que estava responsável por essa dívida tão grande, o déficit público responsâvel pela situação em que se encontravam as finanças do País no momento, ou se, ao contr.ário, o que se haveria de combater de uma maneira pertinaz, de uma maneira eficiente, de uma menria absolutamente contínua, seria justamente a dívida pública:
dívida externa, dívida interna. b o que nós víamos como
discrepâncias escritas, discrepâncias que nunca foram resolvidas pelos indigitados, responsáveis por afirmativas
dos jornais. É que enquanto uma das correntes -apelava
insistentehieõte~ como fator básico de combate à situação que se nos apreSenta, o aumento de receita, jsto ê,
o aumento _tributáriO, outro dizia claramente que estava
centrado a sua política cOino ponto básico, no corte dos
chamados gastos públicos, trazendo como conseqüência
óbvia, dari:i evidente, a diminuição do déficit citado.
Lemos até afjrmativas, em reunião de empresários, em
que um dos responsáveis dizia que ia aumentar a carga
tributária e outro afirmava textualmente o contrário.
Mas, Sr. Presidente, isto não deve s.er aqui apresentado apenas como ironia ql!e a Opos~ç_ão f~, co~ a Situação e- com o "Governo, e siin cOmo para chamamento
da atenção desta Casa da necessidade que temos de discutir este problema, porque agora não pode mais ser
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oculto que não há unidade dentro do Governo; _no momento. não há aindil estabelecida, ao contrário do que
apregoado, a linha de ação quanto à política económico~
financeira a ser segUida pelo atual Governo.
O Sr. João Lobo- V. Ex' me permite um aparte?

O SR. VJRGILIO TÁVORA- Um momento.
Basta ler a relação das pessoas que foram convocadas
para, na Granja do Torto, darem suas opiniões, trocarem idéias durante todo um dia, um sábado~ em ambiente que deve ser muito agradável já moramos na Granja
do Torto. Não sabemos se os nobres colegas sabem, fomos um dos construtores da NOVACAP. :e. muito agradável a moradia lã e os Presidente devem ter a tornado
melhor. Então. vão passar um dia agradabilíssimo. Acre-ditamos que em volta daquela piscina, tendi? aquele cenário tão belo a emoldurar as reuniões sucessivas que farão, parta de lá, agora sim, não um documento, não temos esta esperança, mas, pelo menos, a formulação de
consdentização de S. Ex• o Presidente da República. que,,
em última análise, é o dirigente, é o condutor e ê o res~
ponsâvel pela execução da política econômico~financeira
deste Pais,
Antes de dar() aparte, com grande prazer, ao eminente
representante do PFL, nosso estimado amigo do vizinho
Estado do Piauí, João Lobo, permitindo-nos apenas cha~
mar a atenção para o que diz <\. Folha de S. Paulo:
DU.s Leite propôs desindexação em traba1bo ncente.

Aliás, confessamos que nos inclinamos muitíssimo por
essa idéia. Ela não é nova. Quando fomos relator do
Decreto-lei nQ 2.024, V. Exts devem estar recordados,
nos permitimos fazer essa sugestão numa carta a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, de então.
através do Sr. Ministro do Gabinete Civil da Presidência
da República, Leitão de Abreu, indicando esse caminho
ou que, pelo menos, fosse considerado, fosse estudado o
assunto, no que, aliás, não fomos atendidos. Mas, já o
Ministro Simonsen apontará como solução a sincronização dos reajustes, a oerretenização.
Jâ os consultores convocados ern São Paulo estão formando um grupo equilibrado.
Permita só a leitura de um trecho e teremos o prazer
de dar o aparte a V. Ex•, nobre Senador João Lobo.
Diz a Folha:
"Os economistaS de São Paulo convidados para
o encontro com o presidente José Sarney, neste sábado, compõem um grupo bastante eguilibrado_em
termos de formação e de experiências profissionais e
políticas: A equipe do ex-ministro DeTtim Netto es·
tará representada por dois de seus assessores na Secretaria de Planejamento, professores Jbrahim Eris
e Luís J?aulo Rosenberg, ambos de 40 anos, doutores pela Universidade de Vanderbilt e ex-assistentes,
lá mesmo, do professor Nicholas GeorgescuRoegen. Da UNICAMP írão dois veteranos opositores do velho regime...
A UNICAMP, como é conhecida, fez escola contra o
sistema delfiniano.
•• ... Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo ... "
- que é o responsável, acreditamos, pelas principais
idéias econômicas da Revista Senhor, nesse se to r. da economia
" ... 42, e João Manuel Cardoso de Me!Io, 43, am~
bos doutores e membros da equipe que assessora a
direção do PMDB. Um provâvel quinto participante de São Paulo - atê a tarde, segundo disse, não
havia recebido convite para o seminário - será o
professor Yuichi Tsukamoto, 57, diretor do Grupo
Sharp e professor de análise financeira de empresas
em. duits escolas de administração- a da Fundação
Getúlio Vargas e a da Universidade de São Paulo."

Veja~ V. Ex• que o grupo é o mais heterogêneo possível, mostrando que Sua Excelência, o Senhor Presidente
da República, ao contrário do que afirmado, ainda não
_ está com a diretriz tomada a esse respeito, sem o que não
iria convidar tão diferentes personalidades no modo de
pensar, como aquelas aqui citadas, fora, claro, os seus
ministros da ârea e-conômica que, pelo que dize~ as fo-
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lhas, máxime a cit<Jda, a Folha de S. Paulo, não estão
muito contentes: ..Sarney convoca economistas e descontenta Mínistrõs."
Ouvimos, com prazer, o nobre Senador Joãci Lobo.
O Sr. João Lobo- Eminente Senador Virgílio Távora, estou acompanhando com muita atenção a exposição
brilhante, didática, do mestre da economia ...

O SR. VIRG1LIO TÁVORA- Não sou economista,
caro colega, sou, quando muito, engenheiro.
O Sr. João Lobo- V. Ex• pode não ser formado em
economia, mas tem se dedicado cada vez com mais cui..:
dado à área económica deste País, pelo mcrlos tem trabalhado neste Senado como grande observador e crítico .da
área económica. Petmita-me, Sef!ridof Virgílio Távõfà,
talvez porque não sou um economi~-ia, nãO SO}i um·-no:.mem dedicado à teoria econômiÇa, permita-me fazer aigomas heresias nesse campo. V. Ex•-aCusa o GO-verno de
não estar se entendento, de não t_er-se definido, de não
ter uma idéia única cnn·eosministros da área econômica, tanto é que ele vai pôr em diScussão aspectos eConôrriicos lá ila Granja do Torto.
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de dezembro, deste ano. A mim, a situação me parece
muito boa no campo econômico deste País. Nós estamos
----conseguindo Jesultados práticos. Nós estamos adotando
o bom senso de- um--comerciante, de um administrador
do-méstlco, caseiro, conseguindo segurar a coisa. Acho
es~ resultados altamente auspiciosos e os meus aplausos à equipe económica deste Governo, que, mesmo sem
se entender, mesmo sem uma unidade de pensamento,
está apresentando resultados auspiciosos. Agradeço a V.
Ex' pela oportunidade do aparte, e agradeço a tolerância
para- corÍ1 estas heresias qUe acabei de proferir nesta Ca-

O Sr. João Lobo- Nobre Senador, quando V. Ex'
p-uder me _conceder um aparte, eu agradeço- eu espera~
rei.

sa.
O Sr. Ca:rlos Alberto- Senador Virgílio TáVora, V.
Ex• me _concede um aparte?

O SR. VIRGIL!O TÁVORA- O Ceará é generoso
com o Pia ui. Ouvimos o __ aparte de V. Ex• porque, assim,
responderemos a V. Ex•, englobadamente.

_Ó SR. VIRG1LIO TÁVORA - Só uma palavrinha,
para dizer •. antes do aparte de V, E.x•, que pr~tendemos
responder JUntamente com o do eminente Senador João
Lobo, que o Piauí é sempre gentil com o Ceará. Ajudou
muitís_simo, nas suas declarações conclusões que faremos
daqui a pouc_o.
_ _ __
__
_
COm prazer o iminente Senador Carlo_s Alberto Corn a
palavra.

O Sr~ Carlos Alberto- Senador Virgílio Tãvora, eu,
sincer-amente, sou a~lfabeto em economia. De economia só entendo aquela que busco fazer na minha casa, e
O Sr. João Lobo-- Não queremos contestar essa ati~
que faço religiosamente todos os meses. Dessa aí eu entude do Governo. Achamos que essa atitude do Governo
Lendo~ Mas, quando se fala em economia, em termos gloestá muito certa, é válida. Veja V. Ex• ...
bais, quando nó_~ damos o graride enfoque aO Governo aí
está
pelas reformas, pelas transformações que anuhciaO SR. VIRG1LIO TÁVORA- E houvecrífica nisso?
raffi fazer, eu gostaria de falar um pouco, e até mesmo
Não, nós estamos batendo _p_almas para que eles se entenme dirigindo, com sua permissão, ao Senadur J_oão Lodam.
bo, do EstadO-do Piauí, que ele" Se esqu~ceu de analisar o
O Sr. João Lobo- ... o nosso enfoque é o seguinte: nodéffiCit público. Ele se esqueceu. É muito simples- dizer
nosso parecer, essa coisa de administrar a economia e as
qu_e o custo de vid_a baixou, quando na verdade nós sabe~
fmaOÇas- ae um- País não pode ser tão complicada como
triOS que há uma manipulação em torno de tudo isso e to~
se vinha fazendo. Porque, com toda aquela comnlicação,
_d_oS os preÇos estão crescendo e estão subindo assustadocom toda a unidade de pensamento e de defíriiçãõ- de
ramente. Sabe V. Ex.', Senador Virgílio Távora, que é um
uma linha econômica, este País cresceu cada vez mais em
homem dedicoad9, que é um expert eín economia, que
desmantelas, em desacertos, em verdadeira situação caó~
~ui tem buscado o debate e O diálogo o mais franco
tica, tanto econômica cotno _finitnceira. Eu acho, Sena.:.- -- passivei com todas as lideranças do Governo sobre a
dor Virgílio Távora, que a economia é uma ciênca que
pfoblenlátic::a econômica do Pãfs, sabe V. Ex• que a nosmuda de acordo com os fusos horários. Não adianta
sa PETROBRÁS está hoje em sitU"ãção de dificuldade.
querer trazer dogmas económicos de outros países :ParuOúi, é rrúa1ró fâcil"dízer que a inflação caiu, que não exis~
câ, porque a experiência_ mostrou que eles· nãó Tunciote inflação. Agora 1 eu gostaria era de perguntar ao Senanam, eles não dão resultados práticos. A prova é que O
dor d~ Partido. da Frente Ubei'al o que será da PEgênio e a habiltdade do Sr. Delfim Netto ·nunca conseTROBRÁS se continuar nesse-ritmO?
guiram fazer conter a inflação neste País. E 9 Sr. DorO Sr. João Lobo- Isso é futurologia.
nelles, com apenas alguns meses, sem nenhurh apego a
teorias econômlcas, senrser estruturalista ou monetaris- O Sr. Carlos Alberto - Não é nada de futurologia; é
ta, apenas com bom senso, quase com esse sentido do~
que nós Compramos diariamente o petróleo em dólar, e
méstico da economia, conseguiu faZer com que da effibi~
nós temos que -pagar em dólar. f:. evidente que o Govercasse no rumo debaixo, baixasse e se contivesse no mês
no do passado, o Governo que passou, um GOverno,
seguinte. Nào adia·nta estar ameaçando com futurolocomo dizem V. Ex~s., "do arbítrio" que eu coloco entre
gias, dizendo que tudo vai desandar, que a rePresa vaies~
a-spas, não tinha um certo compromisso popular ou potourar etc. Como diz o_ ilUstr-e cOnterrâneo de V. Ex•: "O
pulista que tem hoje o Partido de V. Ex~ e o Partido do
futuro a Deus pertence". Até cm econoro_i1J._,_ ~
PMDB para com os diversos segmentos da sociedade,
porque foram compromissos assumidos em praças públiO SR. VIRG1LIO TÁVORA.:_ Conterrâneo nosso e
cas~
Nós sabemos, e V. Ex' sabe, e todos sabem, que a
correligionârio seu.
cada dia, a cada minuto, a cada segundo o País está se
O Sr. João Lobo - Com muita honra para o PFL.
~dividando mais. A divida inferna crescendo assustado-ramente, e poderemos levar esta Nação para o caos aun. O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Registre--se nos Anais
ciando inflação manipulada, poderemos levar o País
essa declaração de amor de V. Ex•
-pata- o caos. A verdade é que até hoje, desde quando o
O Sr. João Lobo - ~u _queria apenas, Senador
Governo João Figueiredo, dois meses antes d~ deixl!.r o
Virgílio Távora, praticar mais algumas heresias nesse
Go_verno~ foi o último "auinento da PETROBRÁS. O
Campo. Eu acho que a falta de: entendimento, a falta de
Governo que se implanto\.1, evidente que com medo das
acerto _de unidade de pensamento da equipe governamanifestações populares, algemado pelos compromissos
mental é altamente salutar. O Governo_ Qç.ve esiin1Uiar
as_sumidos, e_~táJev_ando a PETRO_BRÁS a uma situação
essas discussões, deve ser pragmática nessa luta. Não
de. extrema dificuldade, mãs e lã amanhã vai ter que dar o
adianta faz~r çomo o Sr. Delfjm Netlo, a experiência deaumento do petróleo. E ai quero perguntar ao Senador
monstrou, ~outros b~ilhantes economistas desse País fi~flão Lobo! ê aí que vt:?u l?erguntar e vou eSperar para ver
zeram, ao longo dessa nossa reçente hiSt~da, porque
_quant~ Val SéT o índice iniTactanâffõ -qti3.ndiido aum..ento
nunca tivemos nenhum r~l,lltado prático~ Nada resultou
- d.o petróleo que VifáfáãgOra rio próXimo mês, o aumenda genialidade do Sr. Sim_o_nsçn, d_o Sr. Delfim Netto, do
tO do pefrôleo, o aumento da gasolina, o aume:nto do ãlSr. Bulhàes, de todos eles, nada conseguiram fazer no
cõõl, o aumento do diesel. TivemoS o aumento salarial, o
campo econômico, no campo financeiro para conter a
alJ.me_nto 9o funcionalismo - 13"' salário - e eu quero
inflação, para Conter oS preços, para segurar e dar uma
saber com o au~ento do petróleo,_ o qUe vaí acontecer
certa tranqUilidade ao comérCio e ã indústriãõesse-País.
c'?m este País. E a minha indagação, nobre Senador
Eu não sei, não possO adivinhar o que vai acOritecer,-e---,-- Virg(lio Táv~ra, interrOmpendo-o. Peço atê deSculpas a
acho que pouca gente, talvez alguns iluminados, alguns
V. Ex• porque era V. EX• Quem dê:veria fãzer-essas indacraques da economia, CPirlo V."""Ex~ e outros tenham uma
gaçõe~, V. Ex• que tem}i~_o_!"uito genero~crpara com o
presciência mai9r e pOSSam adivinhar o que acontecerá
seu amigo velho do RiO~Gtãnde do Norte, seu conterrâneo vizinho.
no rnês, de julho, no mês de setembro, ou talvez no mês
O SR. VIRG1LIO TÁVORA- Dois documentos dados como oficiais.
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O SR. VIRGlLIO TÁVROA- Novo. V. Ex.' temesse.
grande privilégio que nenhum de nós tem, que é o da idade.
O Sr. Carlos Alberto- Eu agradeço a paciência de V.
Ex• por ter interrompido o seu pronunciamento. Eu
agradeço e fica aqui esta questão levantada para que o_
partido do Governo possa responder depois.

O Sr. João Lobo- Eminente Senador Virgílio Távora, V. Ex• prova que é um Professor emérito e tem um didatismo muito grande.
O Sr. Carlos Alberto -

Ê um liberal.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Isto se chama leberalidade.
O Sr. João Lobo-:- Perfeito: liberalidade. Tudo isto
faz parte da foririação do caráter de V. Ex•

O Sr. Carlos Alberto- O nobre Senador Virgílio Távora é um liberal e não da Frente Liberal. Não é, nobre
senador Virgílio Távora?
O ·sr. João 'LObõ-= Nós temos esperançá de que S. Ex•
seja _da Frente Liberal. Além de liberal, vamos colocar
um::l..-"frente" n~ste liberal de S. Ex' - breve.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Só interrompendo o
aparte de V. Ex•

O Sr. Carlos Alberto -

Já começou a complicar.

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Mas, para a politica
se dissociar, praticamente, da discussão económica.
O Sr. João Lobo- Perfeitamente.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não é muito fácil ir
para a Frente Liberal de V. Ex• e não pretendemos fazêlo, mesmo"-J:ú>rque as declarações dos mais importantes
próceres da sua Frente, hoje, já nos falam da criação de
outro partido que englobe a Frente e os dessidentes
atuaís do PDS. DE amneira-que, esta perspectiva que V.
Ex! lança ê, diremos_ assim, remotissíssima. A Deus nada
é impossível, mas essa estâ quase beirando a impossibilidade, já que V. Ex•s, ao que sabemos, vão ou tentam or~
ganisar outro partido. Assim dizem as folhas. Mas desculpe a interrupção e continue na parte econômica.
O Sr. João Lobo - Senador Virgílio Távora, desejo
interromper, mais uma vez, o discurso de V. Ex.•, para dizer ao Senador Carlos Alberto, ao nosso jovem Senador
Carlos Alberto, que não_sou economista, mas sei o que é
déficit público. O que eu não quero équeS. Ex• transforme essa atual situação num pavor, numa futurologia
apavorante. Eu tinha um velho amigo, um coronel do interior do Piauí que, quando e[eouvía falar em problemática, ele dizia;.''Eu só me lembro de uma vaca velha que
tenho lá em casa, a problemática, porque ela é chei_a dessas coisas. Então, eu não gosto muito da palavra problemática'. Mas o Senador Carlos Alberto falou em problemática, em dificuldades da PETROBRAS. Eu n_ão sei
qu-e -diTiCulda"de é essa que a PETROBRÁS está_te:ndo.
Deve 'sf:r a piub1emãtiCa que o Senador Carlos Alberto
está querendo enfócar neste momento. Ao que me consta, o Presidente da PETROBRÁS, o ilustre Ministro
Hélio Beltrão, não tem manifestado nenhuma preocu~
paçãO com o futl).(Q da PETRO BRÁS, apesar de S. S• saber, eu também sei, que a PETROBRÃS comprã Petróleo e paga em dólares. Mas, a coisa não parece ser assim tãO -sim-ples~ tãO elementar, como o Senador Carlos
Alberto quis dizer neste momento. A PETROBRÁS,
realmente, conlpra em dólares, a PETROBRÁS também
vende petróleo. E recebe em dólares. Essas não são assim
t~o simples. Mas, eu vou resumir o meu aparte. Eu acho,
Senador Virgílio Távora, que o resultado que a equipe
económica está obtendo, nO momento, é altamente lisongeiTo pãra ela: tet conseguido conter e baixar essa inflaçãO que nem a genialidade do Sr. Delfim Netto conseguiu. Dizer que a PETROBRÁS está em mâ s-ituação e
quer ver o que-vai acontecer quando o dique dos preços
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estourarem, isso, Senador Virgilio Távora, é futurologia.
Por que a PETROBRÁS agora pode se aguentar ou pô~
de se aguentar, três meses sem dar aumento? Todas as

áreas de serviço deste Governo estão com três meses sem
experimentar um aumento. E esse aumento era quinzenal, era mensal, no Governo anterior. Quem ê que está
com a razão? Eram aqueles que faziam, quinzenalmente
ou mensalmente, esse aumento ou a PETROBRÃS que
segura três meses para dar o aumento. Eu confesso que
não sei; confesso que, tecnicamente, economicamente,
esse Governo pode estar errado, mas socialmente ele está
correto, popularmente ele está correto. O compromisso
de um Governo é uri:i'c-OniPiOmisso com o povo; o Governo tem que ter compromisso com a NaÇão. ~a ela, ê
â Nação, é ao povo que cumpre o Governo dirigir os
seus esforços. Se a PETROBRÁS pôde suportar três me-ses sem aumento, por que antes disso não pôde? E nem
os aumentos consecutivoS -da PETROBRÃS conseguiram conter a inflação e causaram um enorme mal-estar,
um enorme mal-estar social. Pode ser que esses preços
subam; pode ser que o Governo não continue mantendo
os preços nesse nível, mas pelo menos gerou bem-estar
social, gerou uma certa confiança, gerou uma certa tranqUilidade. E como sabe V. Ex', na nossa terra há um ditado velho que diz qu~. ••enquanto o pau levanta, ascostas folgam um pouco". Precisavam os de passar pelo menos uns três meses sem esses consecutivos e perversos aumentos que estavam se verificando na área do Governo.
Agradeço a paciência de V. Ex~
O SR. VIRG{LIO TÁVORA- Veja, Sr. Presidente,
como o PDS, aqui representado por sua vice-liderança, é
mais liberal do que a Frente que tem este nome concedeu
o aparte. Outro não menos ilustre re~resentante do PDS
deu o seu aparte; não contente com isso, retrucou o aparte, e estávamos contando aqui no relógio: levou mais
tempo do que o do discurso do orador.
Mas, com todo o prazer, vamos responder, uma por
uma, as questões levantadas. Primeiro de tudo dizer, em
termos esportiVos, rião como o atribuído por outro cole-ga de V, Ex' que, quando dizemos que esportivamente
discutimos um assunto, é porque não o discutimos em
termos de cientifiCidade, em termos de profissionalismo.
Nada disso. tem termos de fair play,. corno sempre faz'emos aqW nesta Casa, desde que, de 1971 para cá, vez primeira, viemos.
Eminente Senador João Lobo, vamos deixar clarrssimo que o que es~ásendo discutido, desde o início, ê qual
das políticas eConómicas, financeiras, qual das grandes
linhas é seguida pelo atual Governo? E por quê? Po_rque
foram apresentadas, vamos repetir pela décima vez,
como oficiaiS;_ documentos_ que, se tinham pontos de
convergência, apresentavam outros de autonomia completa. Isto nunca foi negado; foi dito uma. duas, três vezes. E n6s nos admiramos de, quando tocamos em um

~~a~~~~!~~h:r~~~ ~~;vâa:!!~1t!irs~~

~~::

::
afirmação estâ certa. se nossa afirmativa está errada.
Apenas o que nós di.scutimos desde o começo, como uma
preliminar à nobre Oposição é saber qual dos dois doeu~
mentes que nós vamos discutir como a expressão da vontade oficial. Esta é a primeira coisa. Segundo, eminente
Senador João Lobo, não hâ raciocínio no mundo nenhum que possa apresentar esta providencial- nós não
só fazemos criticar o Governo, nós achamos às vezes que
isso está certo- providencial reunião do Torto de correntes mais diversas das idêias econômicas, hoje em voga
no Brasil, não permita para o Presidente que ê o responsável maior, em suma, por tudo isso, tomar, então, a sua
diretriz. Donde há de se concluir... Veja bem, nós não
chegamos a discutir nenhum dos dois documentos, porque ficamos na preliminar, pois ninguém respondeu qual
dos dois ter-se-ia qUe discutir comO' representando o pen~
sarnento do Governo.
O Sr. Carlos Alberto -

Mas, Senador Virgílio TáVo·

ra ...
O SR. VIIWILIO TÁVORA- Um momentinho, Se·.
nado r, deixe falarmos, porque os dois juritos já ocuparam o dobro do tempo do discurso do orador. (Risos.) E
com todo o prazer recebemos os apartes.
'
Mas isso foi uma preliminar estabelecida. Não entramos nem no mérito, mesmo porque os dois documentos
têm pontos de contato. Não estâ sendo dito isto? Apela-

mos aqui pafa lhan-eZa e, ao mesmo tempo, para a retidão de atitude do eminente Lider do PMDB que está
bem caladinho até o momento. (Risos.) Foi aqui afirmado outra coisa, desde que à primeira vez chamamos a Situação ao debate. Hoje nào era debate; apenas congratulações pela reunião. Mas está nos parecendo não ser tal
atitude muito do agrado de V. Ex•s, pelo menos do Senador João Lobo,. pelo reajustamento de idéia que está sendo feito lá no Torto.
Fizemos o seguinte: ficamos, _desde o in{cio, na preliminar. Vamos discutir documentos, dizer o que achamos
justo, o _que achamos errado e queremos que V. Ex•s nos
expliquem, claramente, corno há nas mesmas contas um
déficit de caix.a_ç.om uma diferença de 50 trilhões? Mas aí
nós já entraríamos no mérito, V. Ex.•s estão me entendendo? Nós ficamos na preliminar. E não tivemos resposta atê o dia de hoje e,nos felicitamos, porque sabemos
que na próxima semana V. Ex•s, talvez com a decisão ...

o SR. PRESIDENTE (Martins Filho. Fazendo soar a
campainha.)- V. Ex• já ultrapassou em 15 minutos o
tempo regutamentar.
O SR. VIRG1LIO TÁVORA- Sr. PrCsidente, esperamos a tolerância da Mesa, já terminaremos, porque só
os apart~ da nobre Oposição ... (Risos.) Não! Dos que
têm oposição à idéía do Presidente reunir os luminares.
Mas só 16 minutos falou o eminente Senador do Paiuí.
Mas, diria a V. Ex': agora, não podíamos deixar passar em julgado uma afirmativa de V. Ex•- não das qua___ Jidad~ de Slmonsen, ou das qualidades de Bulhões mas_dizer que o Dr. Bulhões não derrubou a inflação, dá
uma impressão que V. Ex.' sofreu um pequeno lapso de
memória_gue não_ vamos aqui questiOnar!

O Sr. João Lobo- Eu disse que as teorias do eminente Bulhões, do eminente Delfim, do eminente Simopsen
não surtiram nenhum efeito na prática,
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Agradecemos bastan··
te a contribuição que o_ Piauí está dando. V. Ex' devia
juntar a sua voz: à nossa para dizer;, "Agora, sim". E depois dessa reunião, aqui o esperamos de coração, nós da
Oposição, para chegar e dizer;. "Vamos discutir essa ide'ia básica que vai nortear a Nova Repúf;llica". Agora,
queremos também dizer a V. Ex•- e não precisa ser ne-nhum ec~nomista- que os preços congelados, adminis~
trados, têm um limite, têm uma extensão. A Nova Re~
pública. o Governo -que se instalou a 15 de março, decidiu e fez bem: vamos justamente dar urna folga, vamos
baixar a inflação dos próximos 3 meses, à custa, justamente, de nós congelarmos os preços, diminuirmos os lucros de algumas das entidades públicas e privadas, e damos um tempo para respirar. Eminente Senador, palavras do depoimento dos diretores- e aí vai ser uma covardia com V. Ex'- da Petrobrás, na CPI das Estatais,
de que a Petrobrás não suporta este prejuízo que lhe foi
imposto !ilêrn de metade de julho.

O Sr. Joio Lobo -:Tudo bem, 4 meses. Por que não
stiPoriava um mês no governo anterior?

O SR. VIRG{LIO TÁVORA- Pela simp!Jssima razãO-de que a Petrobrâs está fazendo, e tem que faZer,justamente restringir os seus investitnentos e ficar devendo
àqueles que fizer dentro do seu crédito.
O Sr. João Lobo - Mas, o Presidente da Petrobrãs,
Hélio Beltrão, declarou que a Petrobrás não está perdendo dinheiro.
·

O Slt VIRG{LIO TÁVORA - Mas, ainda, ê a declaração do próprio Presidente da Petrobrás que assegura
que os preços contingenciados estão dando às entidades
que, no momento, têm déficit diVido aos encarg9s financeiros e que já é grande o déficit oper3.cional, de ordem
de 500 bilhões por mês.
-Não se tira o mérito do Ministro Dornelles. Mas, ainda estamos fizendo uma pergunta: afora o congelamento em que o Ministro vai justamente ressacir essas companhias, sem sombra de dúvida, por capitalização, portanto, vaj de novo fazer, seja lançamento de título para a
caixa do Tesouro, seja emissão de papel, ou fora disto,
como se poderia pensar em criticar um homem que está
obtendo esses resultados? Agora, apenas desafiamos que
V. Ex~ diga se as medidas que o ministro tomou, fora
este conjuntural e temporário congelamento de preços,
não são aquelas, preste bem atenção tomadas pela admi-
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nistração de V. Ex~. na Câmara dos Deputados- e po~
demos lhe oferecer as notas taquigráficas- e os ilustres
representantes do PMDB, exceção feita, está claro, das

Lideranças dos Partidos,
De maneira que, o que nós trouxemos aqui, Sr. Presidente, é a constatação de um fato que Sua Excelência, o
Senhor Presidente da República, em hora inspirada, cha·
mau os diferentes representantes das diversas correntes
de escolas de economia existentes no País, das linhas econômicas, das diretrizes econômicas e vai, então, após o
Torto', nos dar a satisfação, nos dar até o descanso a nós
brasileiros - porque nós da Oposição somos tão brasileiros, e desejamos tão bem ao Brasil quanto V. Ex'S que
estão na Situação- de como realmente vão se definir alguns dos mais sériOs problemas que nós temos, dívida interna e dívida externa, se opta pela escola de que é a dívida interna que está sendo a maior responsável pelo déficit público, ou se é o déficit púbfico que-está impulsionáildo, de urna maneira descabida, essa dívida interna.
Como vai baixar os juros. Aí sim, a dona de casa, em
chegando no supermercado verificaria que não cresceram tanto os preços quanto no mês passado.
É o momento de dizer que, realmente, não há confissão mais póblica de que precisa justamente ser adotada
uma política econômica uniforme, a posição real a seguir
pelo Governo Sarney na condução desta política do ano

de 1985.
Sr. Presidente, as nossas escusas e nossos agradecimentos. (Muito beml Palmas.)

ATO DO PRESIDENTE No 92, 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 n~
2, de 1973 e revigorada pelo Ato n~ 12, de 1983, da Comissão Diretora, resolve dispensar, pedido, o senhor
Carlos Alberto Santos da Silva, do emprego de Dati16grafo, Class~ "Especial", Referência NM~21, do Quadro
de Pessoal CLT do Senado Federal, a partir de 14 de
maio de 1985.
Senado Federal, em 31 de maio de 1985. -José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N' 93, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso -das at.ri~uições 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 n"'
2, de 1983, e revigorada pelo Ato n~> 12, de 1973, da Comissão Diretôra, ~à vista do disposto na Resolução n"'
130", de 1980, resolve dispensar, a pedido, o senhor Hernandez Favarato do emprego de Técnico em Legislação
e Orçamento, aass~. "Especial", Referência NS-22, do
Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal, a partir de
I~ de março de 1985.
Senado Federal, em 31 de maio de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 94, 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 n"'
12, de 1983, resolve exonerar, a pedido, o Doutor Luiz
do Nascimento Monteiro, da função de Membro do
Conselho de Supervisi'l.o do CEGRAF, prevista no artigo
5l3, da Resolução 58, de 1972 e suas alterações.
Brasilia, 31 de maio de 1985. -José Fragelll, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N' 95, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe C9nferem 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 n~'
12, de 1983, RESOLVE exonerar, a pedido, a Doutora
Sarah Abrahão, da função de Membro do Conselho de
Supervisão do CEGRAF, prevista no Artigo 513, daRe-solução 58, de 1972 e suas alterações.
Brasília, 31 de maio de 1985. - José Fragelli, Presidente.
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A TO DO PRESIDENTE N• 96, DE 1985

O Presidente do Sena,do_ Federal, no uso das atri~
buições que lhe conferem os Artigos 52, Item 38,e97, InM
ciso IV, do Regimento fnterno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n'i'
!2, de !983, RESOLVE exonerar a pedido, o Doutor Luciano de Figueiredo Mesquita, da função de Membro do
Conselho de Supervisão do CEGRAF, prevista no Artigo 513, da Resolução 58, de 1972 e suas alterações.
Brasília, 31 de maio de 1985 . ...:..-José Fragelli, Presidente.
- ATO DO PRESIDENTE N• 97, DE 1985

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribWções 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 ft'~""12, de 1983, RESOLVE nomear o Doutor Marcos Viei- _
ra, para a função de Membro do Conselho de SUperviSãO
do CEGRAF, prevista no Artigo 513, da Resolução 58,
de 1972 e suas alterações.
_
Brasília, 31 de maio de 1985.- José Fragelli 1 Presidente.

2, de 1973, e revigorada pelo Ato n'i' 12, de 1983, daCamissão Diretora, resolve exonerar, por motivo de aposentadoria, o Doutor Aiman Guerra Nogueira da Gama
das funções de Membro do Coliselh9 de Supervisão do
PRODASEN e do CEGRAF, previstas no Artigo 513 da
Resolução 58, de 1972, e suas alterações.

ATO DO PRESI[lE;NTE N• 98, DE 1985

ATO DO PRESIDENTE N• 101, DE 1985

-o- Presidente

do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os Artigos 52, Item 38,e97, Inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9
12, de 1983, RESOLVE nomear o Doutor_Lourival Zagonel dos Santos, para as funções de Membro do Conselho de Supervisão do PRODASEN e do CEGRAF, exercendo a Vice-J>residência, previstas no Artigo 513, da
Resolução 58, de 1972 e suas alterações.
Brasília, 31 de maio de 1985. -José Fragelli, Presidente.

N• 102, DE 1985

O- Presídente do Senado FederalJ no uso das atri~
buições que lhe conferem os Artigos 521 Item 38,e97, IIiciso IV~ do Regim~nto Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n"'
12, de 1983, RESOLVE exonerar, a pedido, o Doutor
Nerione Nunes Cardoso,"da funÇão de Membro do Conselho de Supervisão do PRODASEN, prevista no Artigo
513, da ~esolu~o 58, de 1972 e suas alterações.
Brasília, 31 de maio de 1985. -José Fragellí,
dente.
•

Presi~

Brasília, 31 de maio de !985. -_José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE No 103, DE 1985
ATO DO PRESIDENTE N• 99, DE 1985

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem-os Artigos 52, Item 38, e 97, lnciso IV, do Regimento__Int_çrno, e de acord(_) com a delegação de competência que lhe foi outorgadii)f!lo Ato n'i'
12, de 1983, resolve nomear o Doutor Leonardo Gomes
de Carvalho Leite Neto, para a função de Membro do
eo-nselho de Supervisão do CEGRAF, prevista no Artigo 513 da Resolução 58, de 1972, e suas alterações.
Brasília, 31 de maio de 1985.- José Fragelli, Presi-·
dente.
ATO DO PRESIDENTE N• iOO, Dln985

O Presidente do Senado Federal, no uso ~as atribuições que lhe conferem os Artigos 52, Item 38; e 97, Inciso IV, do Regimento ln terno, e de acordo çgm__a d~le.. _
gação de competência que lhe foi outorgada p~l_o Ato n"~

Brasma, 3 t de maio de 1985. -José Fragelli, Presidente.

Brasflia, 31 de mãío de 1985. -José Fragelli, Presidente

ATO DO PRESIDENTE

O Presidente do Senado Federal, no uso_9as atribuições que lhe conferem os Artigos 52, ltem-3S;e 97, Inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-gação de competência que the foi outorgada pelo Ato n'i'
12, de 1983, resolve nomear o Doutor Vicente-sebastião
de Oliveira para a função de Membro do Conselho -ae
Supervisão do CEGRAF, prevista no Artigo 513 daResolução 58, de 1972, e suas alterações.

Membro do Conselho de Supervisão do PRODASEN,
prevista no Artigo 513, da Resoluçã'o 58, de 1972 e suas
alterações.

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confer~;m os ArtiS:os 52, Item 38, e 97, ln~
ciso IV, do Regimento ln terno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n"'
12, de 1983, RESOLVE exonerar, a pedido, o Doutor
LU:ii Carlos Lemos de Abreu, da Função de Membro do
Conselho de Supervisão do PRODASEN, prevista no
Art~O 513, da ~esol~ção 58, de 1972 e suas alterações,
Brasília, 31 de maio de 1985. _,.., José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESID_ENTE

N• l04, DÊ i9ãs

O Presidente do senado F.edt:ral, no uso das atribuições que lhe conferem os Artigos 52, Item 38, e 97, lncis_o IV~ do Regimento Interno e de acordo com a delc;;gação de com~têficia que lhe foi outorgada pelo Ato n'i'
12~ de 1983, RESOLVE exonerar a pedido, o Doutor PedrO Ca"Valcantl-D'Albuq~~rque Netto, da função de

ATO DO PRESIDENTE N• 105, DE 1985 O Presidente do senado Federal, no uso das atribuições qüe lhe conferem os Artigos 52, Item 38 1 e 97, Inçiso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhé foi outorgada pelo Ato n"'
12, de 1983, resolve nomear o Doutor Jaime Luiz Cola~
res. para a função de Membro do Conselho de Supervi~
são do PRQDASEN, prevista no Artigo S13, da Reso~
lução 58, de 1972 e suas alterações.
Brasilia, 31 de maio de 1985.- José Fragelli, Presi~

dente.
ATO DO PRESIDENTE N• 106, DE 1985

·o PreSidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os Artigos 52, Item 38, e 97, Inciso (V, do Regimento fnterno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n\'
12, de 1983, resolve nomear o Doutor Josê Ribamar
Duarte Mourão, para a função de Membro do Conselho
de Supervisão do PR.ODASEN, prevista no Artigo 513,
da Resolução 58, de 1972 e suas alterações.
Brasília, 31 de maio de 1985. - José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 107, DE 1985

O Presídente 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 n\'
12, de 1983, resolve nomear o Doutor Yamil e Souza
Dutra, para a função de Membro do Conselho de Supervisão do PRODASEN, prevista no Artigo 513, da Reso·
lução 58, de 1972 e suas alterações.
Brasília, 31 de maio de 1985.- José Fragelli, Presidente.

_PORTARIA N• 24, DE 1985

O Diretpr-Geral, no uso das atribuições que lhe Confere'o artigO 215 do Regulamento AdminiSti'ativódO sena..:
do Federal, de acordo com o que consta dos Processos
n9s 000843849, 005556848 e 003589846, resolve suspender por 15 (quinze) dias o servidor Givaldo Go.(lles Feitosa. Agent~ de Transporte Legislativo, Class~. "D", ReferêÕ.Cia NM:34, do Quadro Permanente, de acordo com
o ·disposto nos artigos 467 e 472, inciso III, do Regulamento Administrativo.
Senado Feder~;~,!, em 13 de maio de 1985.- Lourival
Zagonel dos SantoS, "Diretor-Gera.l.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
C.APIT{\L FEDERAL

ANO XL- ,,. 06,?

QU~TA-FEIRA,

5 DE JUNHO DE: 1985

·CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constiúiição, e eu, José Fiagelli,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 7, de 1985
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 Bogotá, a 12 de março de 1981,
Art. 1• Fica aprovado 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 Bogotá, a 12 de ·março de 1981.
,
Parágrafo úriico. Quaisqüer a~'?~- Olf_ajustes_complementares. de que possam resultar revisão ·ou modificação do presente acordo, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
·
Art. 2• Este decreto legislativo entra emvigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 3 de junho de 1985. - Senador José Frag~lli, Presidente.

ACORDO DE COOPERAÇÃO CÍENT!FICA E TEC·
NOLOGICA ENTRE O GOVERNO DA RE·
PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GO·
VERNO DA REPÚBLICA DA COLÚMBIA
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Colômbia

ConsiderandO que a cooperação nos campOs da ciência da tecnologia entre os dois governos é de' proveito
reclproco e contribui para alcançar objetivos comuns de

desenvolvimento econômicó c de qualidade de v!da em
ambos os países;
Desejosos de intensificar eSSa cooperação,
Acordam o seguinte: ·
Artigo I
Os dois governos promo~erão a cooPeração, no campo cientifico e tecnológico, entre os dois países, mediante
as seguintes modalidades:
·
a) encontros para a discussão de aspectos relacionados com a ci'ênct2""e a tecnologia;
b) íntercâmbio de professores, cientistas, técnicos,

pesquisadores e peritos (doravante denominados especialistas.);
c) troca de informações éicntífic'â_s_ e··teCnológicas;-

d) éxecuçã.o COnjunta ou coordenada de programas e
projetaS ·de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento t_ecnológiCo, aplicação e aperfeiçoamento de
tecriologlas existenteS e desenvolvimento de novas;
e) outras formas. de cooperação mutuamente acordadas.
·Artigo n
Para a execução e_ o _financiamento 'de programas e
projéfOS esp~ifiCos de cooperação científica e tecnológica~ de conformidade c(lm as modalidades definidas no
arti,go anterior, poderão sei- concluídos ajustes complementares ao presente acordo, sempre que as pârtes consi- derem necessário.

Artigo III
Ambos os governos concederão aos especialistas que
se desl_oquem dç um país ao outro, em decorrência dos
ajuStC.s complementares previstos no artigo II, os privilégios que concedem aos peritos das Nações Unidas, de
acordO com a legislação naciOnal de cada uma das partes.

teri~íS enVi3dos por um País ao outro e~ decorrência dos
ajustes complementares previstos no artigo II.
Artigo V
Para alcançar os objetivos do presente acordo, os
dois governos decidem, criar uma Comissão Mista de
Ciéncia e Tecnologia,- que terá as seguintes funçõ~:
a) discutir os temas r~lacionados com as diretrizes
científicas e tecnológicas relativas à execução deste instrumento;
b) examinar as atividades decorrentes do presente
acordo, e de seus ajustes comPlementares;
c) fazer recomendações a ambos os goveinos relativas
à implementaçãO e aperfeiçoamento do presente acordo,
e de seUs programas.
2. A Camisão será coordenada pelos respectivos Ministérios daS.Re!açõcs Exteriores e reunir-se-á alternadamente no Brasil e na Colômhia, quando ambas as partes
o estimem conveniente.
·
3. A Comissão deverá ser informada sobre o desenvolvimento dos programas previslos nos ajustes complementares_.
I.

Artigo VI
Artigo IV

As partes isentarão dos impostos e demais gravailtes
de importação e exportação os bens, equipamentos e ma-

Nos intervalos entte as reuniões da Comissão Mista,
os cantatas entre os dois governos, no quadro do presente acordo, serão realizados por via diploinàtíca.
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Artigo VIl
O presente acordo entrará em vigor nã data da troca

dos instrumentos de ratificação e terá uma vigência de
cinco anos, prorrogável automaticament.e por períodos
iguais.
O presente acordo poderá ser denunciado por qua.lw
quet das partes, mediante notificação por via diplomá ti-

..

·.:~.-

Cr$ 3.00~,00

ÇrS, 6.000,00

ca. A denúncia surtirá efeito úin ãnO depois da data de
Tecebimento da notificação respectiva e não afetará o desenvolvimento dos ajustes complementares .que sejam
concluídos de conformidade com o disposto no artigo II,
a menos que as partes decidam de forma diversa.

guesa e espanhola, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Feito em Bogotá, D.E., aos 12_dia~ do mês dC:- inarço
de 1981, em dois exemplares originais, nas língUas portu-

Pelo Govemo ~a R_epública da Co.lômbia: Diego Uribe
\largas.

Pelo Governo da República FederatiVa do Brasil: Ra-

miro Saraiva Guerreiro.

~

Faço 'saber que o Congresso ~acional aprovou, nos termos do art. 44. inciso I, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente do Senado ..Eederal, promulgo o seguinte.
·
DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE 1985
Aprova o texto do Ac~rdo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da Repúblicl' Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Arábia Saudita, concluído em Brasília, a .13 de agosto de 1981.
Art. I• Fica aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação CientífiCa eTêcnidt.êri.tre o· Governo da ReP.ública
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Arábia Saudifá, concluído em Brasília, a 13 de agosto de 1981.
Parágrafo único. Quaisquer ato~ o~~ajustes ~cci~plementa~es, de que possam ~esultar revisão ou modificação do presente_ acordo, f}cam sujeitos à aprovaÇão do Congresso Nacional.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em. vigor na ,data de sua publicação.
Senado Federal, 3 de junho de 1985. - Senador Jo~ Fragelli, Presidente.

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA E TÉCNICA ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL EO
GOVERNO DO REINO DA ARÁBIA SAUDITA

O Governo da República Federativa do Brasil_
e
O -Governo do Reino da Arábia SauQita,

Desejosos de fortaleCer os tradicionais víi1culos de
amizade existentes entre ambos os pais_eS,
Considerando o interesse coml!m em acelerar o Qesenvolvim6nto social_ e econômico de seus. reSpeCtivoS-"i)ai=
ses, e .

Conscientes de que o apoio à CooperâÇão Cienríf1êâ ·e
técnica e ao intercâmbio de conhecimentos culturais,
cientificas e- têcn!Cos -t!ntrC UITibOi-oS paíscifCOfiiribuírá
para a consecução destes objCHVcii,
--~Acordam o seguinte:

Artigo I
As partes contratantes desenvolverão a cooperação
científica e técnica entre amb_os os países com a fin~lida-

de de contribuir para a melho~ avaliação de seus recursos
natUrais e humanos, esforçando-se para que os programas decorrentes do presente acordo básico se ajustem ã
seus respectivos planos- e políticas de desenvolvimento
-_-global, regional ou setorial, como apoio complementar a
suas próprias metas de desenvolvimento econômíco e sociaL
Artigo II
-A cooperação entre as partes contratantes poderá assumir as seguintes formas:
-a) intercâmbio de informação científica e tecnica,
com vistas à organização de meios adequados à sua difu. são·
b) realização de serviços de consultaria, contratados
entre empresas e organizações de ambos os países;
--c) desenvolvimento de rec_ursos humanos, através de
visítas ou programas de treinamento para especialização,
bem como de concessão de bolsas de estudo com vistas à
especialização científica e fêcnita;
d) realização de projetas de pe.<>quisa em campos
cicntífico_e técnico de interesse comum;
e) intercâmbio de cientistas, técnicos e peritos;

f) organização d!! seminários e conferências nos camw
pos científico, técnico, cultural e de inTonriação;
g) foi'nedmento de equipamento e materiais ne-cessários à execução de novos projetas;
h) qualquer outra forma -de cooperação que possa ser
acordada entre as partes contratantes.

Artigo III

Os programas mencionados no presente acordo serão
objeto de ajustes complementares, que incluirão os··objetivos de tais programas e os procedimentos para sua im~
plementação, bem como a§ obrigações financeiras de
ambas as partes e outros ítens relativos a equipamento,
proteção à propriedade de informação, direitos de invenção e res-ponsabilidades.
Artigo IV
As partes contratantes avaliarão periodicamente os
programas conjúntos de cooperação cientifica e técnica,
com a finalidade de introduzir quaisquer modificações
julgõ.Jdas necessárias.
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Arti~o ~

Artigo V

I. O financiamento das modalidades de 'cooperação
definidas no artigo 11 será acordado pelas partes contratantes, relativameJlte a cada programa ou projeto.
· 2. As- partes contratantes, por mútuo entendimento.
poderãq propor o financiamen~o ~-~participação -de organizações internacionais na execução do presente acordo.

Artigo VI

_

Com vistas a fortalecer e desenvolver as relações de
amizade e cooperação ~ntre as duas partes,, e .a obter os
beneficias da e:rcperiência técnica e dos meios de informaçã.,o em cada paí~. bem como a proporcionar maiores
possibil,idades aos seus nacionais de obter melhor conhecimento da_cultura d~ outra parte e do desenvolvimento
de cada pais em vários campas, ambas as partes concor-

drun em realizar o seguinte:

A cooperação previSUCno artigo II do presen:~e acordo
bãsico, bem como as modificações aos programas conjuntos, introduzidas de conformidade com a artigo~ IV do·
presente acordo, realizar-se-ão, por via díplomâtiéa. entre. as organizações autorizadas, em cada caso, pelas partes contratantes, as quais também determinarão o escopo e as limitações de sua ~tiliz_ação.
Artigo VIl

a) intercâmbio de informações oficiais entre o Governó da República Federativa do Brasil e o Góvérno do
Reino da Arãbia Saudita, por intermédio de. material im-_

pressa, Publicações, gravuras ou' fotografias, desde que o .
referido material_não fira a segurança nacional e os sentí_mentes r~ligiosqs d~ ambos os __países;
b) -incentivo ao intercâmbio .de programas de televisão, de filmes de radiodifusão e documentârios que reflitam aspectos do deserivolvimento e "do progreSso çle_cadfi:
As partes contrataJltes facilitarão, em seus r~pectivos
um dos países, no quadro da pqlítica geral de inforterritóriós, a entradâ- dé Cientistas, técnicOs e peritos,
máCão, em vigor em ca~a país;
bem cOmo o desempenho de suas funções no âmbito do
_c) intercãffit?io d~ é?'perj_êricias 'téci-i:iqt~ e_ de inforpresente Acordo Bãsico.
. ,
mação nos campos da radiodifusão, televisão e imprenÁrtfgo VUI
sa.As autoridades especializadas de ambas as p~es nes: ·
-ses campos coordenarão este trabalho e (ornarão as proOs reguJamentos em vigor em cada país no que respeivi(j~ncias n·ecessãrias à sua implementação;
ta a privilégios e imunidades concedidqs a funcionâr!_os e -:_
"
- - --~
peritos das Nações Unidas serão a_l?licados aos fuilcío-·---=. -~-- dr'incelltlv0 __3o -íltterc_âmbi_Q dC _delegações de reprenãrios e peritos de cada uma_fl_as partes contr~nt~~ de_·sentaflteS da imprensa informativa de ambos os países,
desde ·que o país anfitrião gar:anta. toda a assistência
signados para exercer funções no território de outra par~
te c_ontratante.
possível às referidaS -delegações para que estas pos'sam
desc;mpenhar suas atividades de inform-ação, denf!o dos
Artigo IX
limites 'das· normas aPlicáveis em ~ada 'pafs;

Ambas as partes contratantes concordam em que sejam concedidas ao equipamentO, maquinaria e o_utros
instrumentos necéssãrios à implementação de projetos .
de cooperação técnica e programas de desenvolvimento.
agrícola e pecuârio, todas as facilidades necessárias à entrada em ambos os países, desde que tal procedimento
não contrarie as listas de mercadorias vigentes, quando
da entrada em vigor do. presente Acordo.

e) incentivo e assistência à cooPeração conjunta entre
editOras e estabelecimentos de imprensa em instituições
país, de~tro das possibili(jades disponíveis daquelas instituições e no âmbito das normas aplícãveis;
i} re~i"são ~ atualização do present~ Acordo, sempre
que necessário, seja para introduzir su_gest~es levantadas, scbja para fàzer as emendas que ambas as partes decidirem.
d~__fada

Quarta~feira_?.
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Artigo XI

As partes contratantes, de conformidade com o Artigo V, concordam em a_ssegurar que as organizações liga~
das à execução dos programas e projetas decorrentes do
presente Acordo proporcionarão, aos cientfstas, têcnicos
e peritos visitantes; o apoio logístico e informativo, alêm
das facilida'des de transporte necessârias ao desempenho
de suas funções específicas. Alojamento adequado e facilidades de manutençã9 serão igualmente concedidos aos
cientistas, :técnicos e peritos, quando·necessârio.
Artigo XII
Cada parti contratante notificará a outra da conclusão das formalidades necessárias à entrada em vigor do
presente Acordo Básico, o qual terá vigência na data da
última notificação. - · ;
_
Artigo XIII
·
.
O presente Acordo Básico terá a duração de cinço
anos, e será tacitamente prorrogado por iguais períodos,
a menos que uma das partes notifique à outra, por_via diplomática, com uma antecedência de seis meses de sua
(?Xpiiação, sua intCnçâo !ie 'terminâ-ló.
·Artigo XIV_
O têrmino ou a-expiraçãO do Presente Acordo Básico
não afetarão OS programas e prOjetes em execução, a menos que as partes contratantes decidam o contrârlo;
Artigo XV
O presente Acordo Básico poderá ser denunciado por
quafi(uerúm-a das partes contratantes~ e seuS efeitos cessarão seis meses após a data da respectiva notificação
por via diplOmática.
_ __:_ __ _ _ _
_
_
Feito _em Brasília, ãos 13 dias do mês de agosto de
1981, correspondente ao dia l3 de Chaual de 1401 da
Hégira, nas línguas portuguesa e árabe, sendo ambos os
textos igualmente autênticos.
·
Pelo Governo da República
riliro Saraiva Guerreiro.

F~erativa

do Brasil: Ra-

Pelo GOVerno do Reino da Arábia Saudita: Saud IIm
Feiçal AI Saud.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos doar!. 44, inciso I, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
·
DECRETO LEGISLATIVO N• 9, DE 1985
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Geotífica entre o Governo da República Fede. rativa do Brasil e o Governo da República do Haiti, celebrado em Brasília, a 15 de outubro de 1982.
Art. I' Fica aprovado o texto d~ Acordo Bâsico de Cooperação Técnica eCientífica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República-do Haiti, celebrado em Brasília a 15 de outubro de 1982.
Parágrafo único.. Quaisquer atos ouajustes complementares, de que possam resultar revisão ou modificação do presente Acordo, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Ar!.- 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de"junho de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente.

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO T~CNICA E
CIENTIFICA ENTRE O GOVERNO DA-REPÚBLICA FEDERATIVA DO .BRASIL E O GO·
VERNO DA REPÚBLICA DO HAITI
O Govefno da -Repúb1ica Federativa do Brasil

.

-. Cientes da necessidade e da i~portância de se prÇJmover, ~gundo a letra e o espírito do Plano de Ação. de
íúlerros Aires, a cOoperação técnica entre países em. desenvolvimento;

n

Artigo I
As partes___contratantes promoverão a cooperação técníca e científica, atravês dos órgãos e entidades especializados de _ambos os países, com o objetivo de contribuir
para a melhor avaliação de seus recursos humanos e naturais.

A cooperação a ser promovida pelas partes contratantes na implementação deste Acordo poderá abranger,
entre outras, as seguintes modalidades.

.

O Governo da República do Haiti, daqui por diante
designados partes contratantes.
Animados pelo desejo rle fort~lecer os laços de amizade existentes entre ambos_ os Estados;
Conscientes de que o estímulo à colaboração nos ·eam~
pos da ciência e da técnica poderá em muito contribuir
para acelerar o desenvolvimento ecop.ômico e social de
seus respectivos pâíses;

Artigo

As partes contratantes _envidai'ão todos os seUs esforços visando a que as atividades e programas de cooperação, implementados conjunta111ente sob ·a. égide deste
Acordo, se ajustem às politicas e planos de des~nvolvi~
mento dos dois países com~ apoio ·c9mPlementar· a: seus
próprios esforços internos pãra atingir·m~tas programa~
das de deSenvolvimento econômico e social.
Artigo lU
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a) intercâmbio de informações técnicas e científicas,- _
assim como a organização de meios adequados a_sua difusão:
b) promoção de programas de formação e aperfeiçoamento, através de cursos ou estágios específicos, de recursos humanos;
c) organização conjunta de eventos sobre temas pertinentes às âreas de cooperação men.cionadas neste Acordo.
Artigo IV

As modalidad~ de cooperação a que alude o Artigo
III, incidirão. especialmente sobre:
a) desenvolviment~_agricola e agroindustrial, particll~
larmente do arroz e da cana-de-açúcar;
b) ~s assuntos pertinentes ao reflorestamento; e
c) as questões pertinen.les à estrutura e·organização de
instituições especializadas de pesquisa científica.

grados, a serem regulados por Ajustes Complementares
a este Acordo, através dos quais ·procurarão alcançar o
mais efetivo resultado com o mínimo de custos,
Artigo VI

As partes con'trantes, atravês das respectivas Chancelar1as ou' através da realização de reuniões conjuntas,
avaliarão, periodicamente, em êpoca a ser definida por
via diplom,ática, as atividades e programas conjuntos de
cooperação técnica e científica, a fim de proceder aos
ajustamentos que se fizerein necessários.

c Artigo VIl

Artigo V

l. As m0dal1d3des e condições-d~-fina~Ciã.mentO-das
atividades e programàs de cooperação, decorrentes da
aplicaçãO ~este Acordo, serão_ definidas, em cada caso e
de com uril acordo, entre as partes contratantes e suas entidades ex.ecu'toras resp~tivas.

As partes contratantes orientarão as entidades executoras das atividades e programas de cooperação decot- ·
rentes deste Acordo no sentido de que empenhem seus
~elhores esforços ~do à fonhulação de l?rojetos ~nto-

2. As partes Contratantes poderã_o Sf:!licita_r a participação e o financiamento de Õrganismos internaCiOnaiS
especialiZ,ildos para a execução Qe atividades e_ pro-gramas de cooperação bilateral resultantes dC$te Acordo.
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Artigo VIII
Cada parte contratante notificará a outra da c_onclusão dos requisitos constitucionais necessári6S à aprovação do presente AcoráO, O qual entrará em vigor na
data da segunda notificação.·
2. O presente Acordo terá validade por per[odo de 5
(Cinco) anos e será renovado por recondução tácita a no~
vos períodos consecutivos de 5 (cinco) anos, a·menos_que
uma das partes contratantes notifique a outra, por via
diplomática e com antecedência mínima de 6 (seis) me-se~, de sua decisão de_ denunciá-lo.
L

Artigo IX
A 'denllncia ou expiração deste Acordo não afetarâ. a
conclusão das atividades· ou programas em execução,
salvO as partes coÕ.tratantes convierem diversamente.
Feito em Brasilia, aos'15 dias do mês de outubro de
1982, em dois originais, nas línguas portuguesa e france~
sà., serido ambos os textos igualmente autênticos.
Pdõ Governo "da República FederatiVã do Brasil: Ra-

miro Saraiu

Gu~lro.

Pelo Governo da Repúblca do Haiti: Jean Roltert Eld-

mé.

·

SENADO· FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 88> SESSÃO, EM 4 DE JUNHO
DE !985
.

1.1-ABERTURA
l.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Re-pública n' 123/85, de agradecimento ft comuaicaçio.

1.2.2• ......-Aviso do Ministro Chefe do Gabinete CMJ
da PresidênCia da Rep(iblica
- N 9 315/85, encaminhando os esclarecimentos
prestados pelo Ministério da Cndüstria e do COmércio
em atendimento ao Requerimento de Informações n'
62/85, formulado com o objetivo de instruir o .estudo
do·Prójeto de Lei da Câmara n' 279/83 (n9 1_.370/83;
na Casa de origem).

1.2.3.- Leitura de projeto
.P.rojeto de Lei do Senado n' 152/85, de autoria dQ
Sr. Senador Nd$Qn Carneiro, .que estabelece salárÍÓ ·
mínimo profissional para os controladores de tráfego
aéreo e técnicos de informações aeronâuticas._
1.2.4 - Requerimento
- N~> 129f85, de autoria do Sr. Senador Jutahy
Magalhães, solicitan~o que não seja realizada sess_ão
do_Senado no dia 6 de junho de 1985, nem haja ex.pew
diente em sua Secretaria, em virtude de, neste dia, ser
comemorado Corpus Christi. Aprovado.
1.2.5 - Discursos do E"pedlente

SENADOR JUTAHY.MAGALHÃES -Análise
crítica do proje(o de emergência do atu_a[ Gover.nQ,
Comentâdos sObre noticiário da Imprensa a respdto
da criação de novo partido político.
SENADOR ITAMAR FRANCO..:..__ Inclusão, em
Ordem do Dia, de projeto de lei que menciona.
1.2.6- Reque-rimento
- N9 130/85, de autoria do Sr. Senador Humbt;:rto Lucena e_ outr_os Srs. Senadores, solicitando honle--·
nagens de pesar pelo falecimento do ex~Deputado à
Constituinte de 1934, José Pereira Lira. Aprovado,
após usarem da palavra os Srs. Humberto Lucena e
Moacyr Duarte, haVC'ftdo o Sr. Presidente se assoc;j;:t~
do às homenagens prestadas.
·

1.2.7- Diswnos do Expediente (coatllluçio)
_SENADOR CARLOS LYRA, como Uder- Definição das linhas de conduta da eOOnoritia no- Gover~
no José Sarriey:

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Uder
_.:... Probíemas e aspectos da convocação da Constituínte._ _
___
SENADOR LOfJRIVAL BAPTISTA - Retificação de noticiário tendenCioso veicula4o C:m 6rglo
da Imprensa.
SENADOR ALTEVIR LEAL- Observações de
. S. Ex• a propósito do noticiário objeto do discurso
do Senador Lourival Baptista.
SENADOR LENO/R VARG.AS- ReivindicaÇÕes
dos funcionárioS do Ministêrio da Agricultura, responsáveis pe{a_ inspeção de. produtos de origem ani··
"
mal.
-c

o

_

1.2.8 - Contunicaçio da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar~se
hoje, àS 18 horas e 30 minutos, conl O"idem do Dia
qUe designa.
1.2.9 ...... Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n~ 153/85, de autoria
do Sr. Senador R?,imundo Parente, que introduz modificações na Lei n9 7 .23~, de 29 de outubJ;O de _1984,
que dispõe sobre a Política Nacionál de informátié<i,-e dã outras providências, e no Decreto-lei nt 288, de
28- de fevereiro de 1967, que altera as disposições da
Lef n'1'3.173, de 6_ de junho de 1957,-e regula a Zona
Franca de Manaus.
Projeto de Lei do Senado n'~ 154/85, de autoria do
Sr. Senãdor Gastão Müller1 que denomina Rodovia
Presidente Tancredo Neves a BR-158, que liga Altamira, no Parâ, a Santana do Livramento,- no Rio
Grande d·o Sul.
- p--;:-~etO de ResoluÇão n"' 167'85, de a.utoria "o
Sr. Senador Lenoir Vargas, que conce.de. ao& exSenadores da RepúbHca o direito de utilização dos
serviços técnico-a&sistenciais dQ._ Senado Federal que
discrimina, e dá outras providências.

1.3- ORQEM DO DIA
-

Requerimento n9 57/85, requerendo urgência
o ofício Sf2, de 1985, do Governador do Estado
do RiO Grande do Norte, solicitando autorização do
Senado Federal para realizar operação de crédito ex.-

par~

'temo nq valor de cinqUenta milhões de dólares. V•
tação adiada por falta de quorum.
- Requef!mento n' 58/85, solicitando urgência
para o Oficio Sj8, de 1985, através do qual o Prefeito
M unicip"al de Anã polis (Gor solicita autorização do
Senado para que aquela prefeitura possa realizar
operação de empréstimo externo no valOr de USS
3,500,000.00 (três mP,~ões e quinhentos mil dólares).
Votaçio adiada por falta de quorum.
.
-Projeto de Lei do Senado' n"' 26/79, que acrescenta pãrãgrafos ao art. 517 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Votaçio adiada por falta d~ ....

rum.
- Projeto de Lei do Senado nt · 2/80, que_ dispõe
sobre a esc;:ola ~-a nomeação dos dirigentes das Fundações de En!>ino Superior. Votado •tliada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 340/80, que acrescenta parágrafo único ao art. 373 da Consolidação
das Leis do Trabai~o. facultando à empreg~da com
prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com
remuneração proporcional. Votação adiada por filta
de quorum.
....;,. Projeto de Lei do Senado n" I8f80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico .. (Apreciação
preliminar da constitucionalidade). Votação adiada
por falta de quorum.
:-::-Projeto de Lei do Sen~do n"' 320/80, que r.evoga
a Lei n., 6.815, de ).9 d~ agosto de 1980, que define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o ConselhO Nilcional de Imigração e dá outras providências~ Votação adiada por falta de quorum.
·
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dfa

SENADOR ALEXANDRE COSTA ~ Considerações sobre a reforma agrária proposta pelo Gove;~
no Federal.
SENADOR ODACIR SOARES- RequerimentO
de. autoria do Vereador Antônio Barrozo CUnha,_ de
reivindicaçõeS de servidores da SUCAM.
SENADORA EUNICE MTCH{LIS - Recuperação da rodovia Manaus-Porto Velho.
SENADOR NELSON CARNEIRO-:- Isenção da
taxa do Fistel Para hanserianos que se dedicam ao rádioamadorismo.
SENADOR CARLOS ALBERTO- Redução do
índice da correção monetária estabelecido na linha de
crêdito especial do Banco do Brasil para a recuperação da economia de Mossoró"RN.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- 15' ani-

2.3- ORDEM DÇ) DIA

versárip do jornal "Copy Desk''.

SENADOR N!VALDO MACHADO- Reexanie ------=Projeto de Lei da Cámara· n11 31/85 (n~'
das diretrizes do Programa de Crédito Educativo.
4.896/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
SENADOR HENRIQUE SAN.T!LLO- Apelo às
Presidente da República, que cria a 13~ Região da
autoridades competentes, no sentido de se top1ar proJus!iça do Trab.alho e o respectivo Tribunal Regional
do Trabalho, institui a correspondente Procuradoria
vidências necessãrias ã pavimentaçãO asfáltica de tre-

cho da Rodovia G0-262. SENADOR GASTÃO MULLER- Discurso pro_nünciado pelo Presidente José Sarney, por ocasião do
sepultamento do ex-Presidente Tancredo Ne:yes.
SENADOR MARCONDES GADEL"HA

-

Lançamento do Programa Educação para Todos.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO

2- ATA DAS!» SESSÃO, EM 4 DE JUNHO DE
1985

2.1- ABERTURA
2.2 _EXPEDIENTE
2.:2. 1 - Requerimentos

N9 132/85, de urgência para o Projeto de_ Lei da
Câmara n9 28/85, que cria cargos no Ministérlo-:da
Reforma e do Desenvolvimento Agrário~ MIRÀD,
e dá outras prOvidências.
- N., 133/85, de U-rgência para(i-Projeto de Decre-to Legislativo n9 27/84, que aprova O texto do Acordo sobre Cooperação no Campo dã. Gência e d.à-!ecnologia entre ó Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Japão, concluído em Tóquio, a
25 de maio de I984.

Regional do Ministério Público da União junto à
Justiça do Trabalho,~ dá outras providências, Aprovado, em segundo turno. Â sanção.
- Redação Fina_! do Projeto de Lei do Senado n"
184/84. que altera dispositivos da Lei n"5.682, de 21
de julho de 1971, modificada pelas Leis n'~s. 5.697, de
27 de agosto de 1971, 5.781, de 5-dejunho de 1972,
6.444, de 3- de- outubro de 1977, e-6.767, de 20 de dezef!Jbro de 197r;i~ e-da Outras providências. Aprovada.
À Câmara dos Deputados.
-Projeto de lei d_a Câmara n"' 5/85 (n"4.729/84.,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 'Presidente da República, que altera a composição e a o~ganizaçào interna dos Tribunais Regionais do Trabalho
que mencióna, cria cargos, e dá outras providências.
·Aprovado. em segundo turno. À sanção.
2.3.1- M11térias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de i.ei da Câmara n" 28/85, enli-egime
--~_e__ ~_!'gência, nos- termos do Requerimento n" 132,
lido _no_ Expediente. Aprovado em primeiro turno,
após pareceres das comissões competentes, tendo
usado da palavra na sua discussão o Sr. Lenoir Vargas, eabstém~se de votar os Srs. Moacyr Duarte eLenoir Vargas.
-Projeto de Decreto Legislativo n<:> 27/84, em regime de urgência, nos termos do Requerimento n"
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133·, lido no Éxj,-edíente. Aprovado, após pareceres
das comissões competentes. Á ComJS$ão de Redaçào.

_ - Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n<:> 27/84, em regime de urgência, Aprovada. Ã pro-.
mulgação.
2.3.2- Discurso após a

O~dem

do Dia

SENADOR ODACIR SOARES- Protesto con-

tra arbitrariedades que estariam sendo praticadas por
fiscais do IBDF em Rondônia.
2.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.
2.4- ENCERRAMENTO.
3-PORTARIA DO SR. DIRETOR-GERAL
- N9 22, de 1985. (Republicação.)
4-'- RETIFICAÇÃO
-Ata da 83• Sessão, realizada em 28-5-85.
5-SECRETARIA GERAL DA MESA
-Resenha das matérias apreciadas de !9 a .31 de
maio de 1985.
6- MESA DIRETORA
7- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS
8-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER.··
MANENTES . . .

Ata da 88!1 Sessão em 4 de junho de 1985
3~ Sessão~Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
Presidência dos Srs. Guilherme Palmeira, Passos Pôrto e Martins filho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PR/i..
SENTES OS SRS. SENADORES,

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Hélio Gueiros - Alexandre Costa,- João Castelp AméricQ de Souza- Alberto Silva - Helvídio Nune$
--João Lobo- Cesar Cais- Virgífio Távora ,;_ Moacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena Marcondes Gadelha- Cid Sampaio- N'ivaldo Macha. do - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Pàssos
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz
Viana- João Calmon- Nelson Carneir-o --"Itamar
Franco- Murilo Badaró- Severo Gomes- HellríQue
Santillo- Mauro Borges- Gastão Müller .:_José Fragelli- .Marcelo Mirarda- Roberto Wypych- Enéas
Faria- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Alcide,s
Saldanha - Octávio Cardoso_~
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr, 19-Secretário irá proceder à leitura do Expediente,

E. lido

o se~ujnte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRES!l)ENTE

DA REPÚBLICA

N9 123/85, de 3 do corrente, agradecendo a Menságem n'!l' 31, de 1985-CN, que encaminhou, para o Arquivo da Presidência da República, um autógrafo da Emenda Constitucional n9 25, promulgélda em 15 de maio de
1985.

AVISO DO MINISTRO CHEFE DO
GABINETE CIVIL DA
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
• ~Q 315jS5~ de 3 do corrente, encaminhando os esclarecimen_tºs prestados pelo Ministério da Indústria et:lo Comércio em atendimento ao Requerfmento de Infor·
mações n<:> 62, de.1985, de autoria do Senad'or Jorge Kalume, formulado com o objetivo de instruir o estudo do
Projeto de Lei da Çâmara.n<:> 279, de 1983 (nl> I.370/83,
na Casa de ori_gem), que aplica aos denominados .. Soldados da Borracha", disposições das Leis n<:>s 5.315, de 12
de setembro de 1967, e 5.698, de 31 de agosto de 1971, e
dá outras providências.
·

(À Coniissão--de-Legis/ação Social.}

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- O Expediente lido vai à pub.licação.
Sobre a Mesa, projeto de lei que será lido· pelo Senhor
111-Secretário.
·-É !.ido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENÁDO
N• 152, de 1985
"E;stabeJeee salário mínimo prollssion,al para os
controladores de tráfego aéreo e técnicos de inforw
mações aeronáuticas.
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Sem pr;juízo dos atuais direitos e vantagens,
inclusive os reia'tivos à jornada de trabalho, é fixado em
valor corresponde~te a cinco (5) vezes o salário mínimo

unifiéado o salário ProflsSional mínimo devido aos controladores de tráfego aéreo e aos técnicos de informações
aeronáuticas,
Art. 29 Esta lei entrarâ cm vigor na data de sua
publicação.'
- Art. 39 RcYogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Não há a nl.enor possibilidade de existir tráfego aéreo
sem o controlador ou o técnico em informações aeronáuticas, que são os profíssionais habilitados ê dotados de
conhecimen.to específico para prover à segurança e à rapidez, além de acionar o serViço de busca~ salvamento e,
enfim, dar condições de desempenho eficaz à atividade.
EntretantO, tais profissionais, além de normalmente
não estarem sendo remunerados à altura. da especialização, vêm sofrendo nos tíltinws tempos enOrmes injustiças por parte dos empregadores, que chegaram a
subtrair-lhes certas. gratificações conquistadas após anos
seguidos de lutas:
Parece-nos, portanto, que é tempo de estabelecer em
lei um piso salarial para ambas as categorias mencionadas, tal como pleiteado no presente projeto de lei que
contamos ver aprovado.
Sala das Sessões~ em 4 de junho de 1985. - Nelson
Carileiro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço · Púhlicô Civil, de Legislação Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (fi.ssos Pórto) - O projeto
lido será publicado e remetido às cOmissões competentes.
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Sobre a Mesa, requerimento cJJja leitura será feitapelo
Sr. 19-Secretãrio.

E lido e aprovado o seguinte
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jui!!hy Magalhães, primeiro orador inscrito,

O SR. JUTAHY MAGALHAES (PDS- BA. Pronuncia o seguinte diScurso:)- Sr. Presidénte e Srs. Senadores:
.

Os programas do Go_yernõ.para aárea social, anunciados recentemente, prevêem a aplicação de recursos da
ordem de CrS 12,9 trilhões. Estes recursos destinam-se_L
basicamente, a.o atendimento à população de baixa ren. da no que se refere a alimentação, educação, emprego,
habitação, saúde, justi~a e ao apoio ao peq?eno produ' ter rural do Nordeste, assim como à reconstrúçãO dos
danos causados pelas enchentes.
Do total de recursos previstos, CrJ. 6,9 trilhõesjâ estão
assegurados no orçamento atual, devendo o -restante ser
financiado por' conta de estimativas de excesso ~e arrecadação originário, sobretudo, da revisão realizada na taxa
de inflação par::i o corrente ano (de uma taxa de inflação
de I20% para a previsão orçamentária, trabalha-se, agora, com um índice mais realista, cerca de 200%).
Note-se que quase 50% das neCessidades de recursos
para a implementação efettva dos programas têm no
"excesso de arrecadação" sua fonte básica de financiamento. Afora a questão dl:l: instabilidade associãda à própria consecução de,. "excesso de arrecadação" - flutuações da taxa de inflação, comportamento da ati vidade produtiva e conseqílente impacto sobre a receita tributária, ocorrência de fatos imprevistos, etc- outros fatores coniribuem, de forma restritiva, para a realizaçãO
dÓ montante de recursos previstos.
Na ocorrência de um dêfidt de caixã' do Governo da
ordem de Cr$ 84 trilhõcs- como anunciado pelo Ministro da Fazenda, recentemente, ao Congresso Nacional,
- é de se supor que, em verdade, o finanpiamento dessa
parcela de recursos do programa deva ter origem em cortes de despesas de outras atividades governamentais. O
..excesso de arrecadàção" aparece, dessa forma. como
procedimento de dísciplínamento da repartição de recursos ex.cassos nas diversas áreas de atuação governamental.· Nesse sentido, tão-sonientc em termos formais é
compatibilizada a distribuição de recursos e das contribuições dos diversos segmentos do setor público ao reordenamento orçamentário, uma vr2 que, em termos reais,
as pressões desses setores permanecerão presentes.
Por seu turno, a própriâ magnitude do déficit do Governo c a substantiva participa'Ção dos. encargos financeiros em sua composição, não autorizam pensar na emissão primária de moeda ou na colocação de títulos p6blicos para o financiamento pretendido. Igualmente restritiva se aprêsenta a põssib11idade de aumento da carga tributãria.
Assim sendo, do ponto de vista global das--n6ces"S!dã~
desde fimi.nciamento desses programas, tem-se uma forte componel}te de instabilidade que pode vir a constituirse em sério obstáculo à cOnsecução dos objetivos visados.
.--c
OrigináriO da ação da SEPLAN cqm os ~_ín~~~_éri,?S da
área :Social, onde se procurou _identificar seus programas
prioritáriOs, ava.liár-os i'ecurs·os existy~tr!s e_ exam~nar n:s
demandas adicionais, foram demarcadas necessidades.de
acões prioritárlàs em 4 (quatro) gr~_nd~ conju~to~ de
atividadcs:
· · ~ ··
1-

Alimentação popular

Nesse contexto d~ política social inserem-se ações relacionadas à distribuição gratuita de alimentos a crianças,
gestantes, nutrizes, atigindo cerca de II,~ milhô~_ de pessoas em programas de nutrição e saúde, 1,3 milhão em
reforço alimentar ao programa de creches e cerca ~e 20
milhões no âmbito do prognna nacional de alimentação
escolar. Objctiva,- também, as ações aqui contidas o
abastecimento popular, visando-se o acesso de aproximadamente 13 milhões de pessoas aos alimentos básicos
de consumo popular, a preços mais reduzidos.
Em que pese a sigriiliêância e a abrangência das ações
aquí propostas- e mesmo a constatação de sua real na~
tureza prioritária nO conteXtcfda sociedade brasileira....:...
algumas considerações se fazem necessárias.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O suprimento nessa área se fará por intermédio da
COBAL, dos estoques de produtos alimentares reguladores e de outros mecanismos de regulamentação de
preços do Governo Federal.
Não se questioná a natureza operacional do esquema
proposto na área de alimentação popular, segundo formas variadas de atendimento existente no sistema de
----,-saúde- e de educação, tendo como órg_ão central da _e:xecução a CO BAL.
1:. por demais conhecida a -importância dos ·meCanismos reguladores de pi-eços do Governo Federal na contenção do processo inflacionário. A introdução, como
previsto, de formação de estoques através de compras
trimestrais e_gíro mensal pode cOnstituir-se em mecanis~
mo ç)e permanente pressão sobre os Preços, sobretudo
num contextQ .de tendência de redução da disponibilida. de per capita de alimentos, <;orno instaurada nos últimos
anos na economia brasileira._ Nesse contexto_, prioritáriO
tomi-se reverter tã.l situação, através de uma polí~ica
efetiva que vise,
sobre tudo, a ampliação da oferta e
da produtividade agrícolas voltada para o atendimen~o
das necessidades internas. Abarcar a questão alimentar
do ponto de vista da distribuição e do acesso à- popu·lação de baixa rend.a~ embora seja sUbstantivo, ainda o é
parcial. As pressões de preços advindas pode vir a representar real instrumento anti-social e~ ademais, responsável pela deteriõl-ação ainda maior das CóndiçÇes d~ _gasto
p11blico.
Por outro lado, sabe-se que a agricultura cumpre.,
atualmente, funções bastante complexas, quais sejam, ao
lado da produção de alimentos, lhe é exigida participação crescente nas exportações ~·na geração de energia
substitutiva de importações. Tais funções tendem não
apenas a privilegiar o aumerito de produção e de produ-.
. tividade de culturas voltadas à geração de divisas, mas
também tendem a introduzir, a·nivel de preços, a dolarização dã pr:_qpria produção. agrfcola, pela cola~em dos
preços internos aos prevalecentes no mercado mterna. cional. Tais fatores contribuem, de forma adicional, para
o tratamento da questã~ de alimentação a nível das con. dições de produção (oferta), de forma que se assegure
adeq'uada d.isponibi.Hdade de produção, a nível interno, e
a pr:eços compativeis ao reordenamento orçamentârio e
, as realidades da população de baixa !enda.

2- Emprego e Atendimento das necessidades Sociais
Básicas
Procura-se, basicamente, o aumento da oferta de empregos por intermédio de gastos püblicos em serviços s_ociaís básicos. Estão previstos, nessa direçào, ações na
área de saúde (assistência, saneamento e habitação), 'e
educação' (consttução, recuperação e ampliação de escolas e forOecimCnto de material didático), agricultura
(pruduçào de sementes e mudas), h'abítaçào e urbanismo
(saneamento básico urbanO, üi'banização de ãreas periR
fericas, autoconstrução), justiça (construção de delegacias e presídios).
.1:: expressiva, nesse item de polítia social, a representatiVi'da de de recursos ainda não consignados no orçamento, cerca de CrS 1,8 trilfião, ou·s-eja. 42,03% do m.Ontan_te
orçamentâriQ. "dispónívelu alocado nessas atividades/R
funções.
As atividades de geração.de emprego agrícola, de fundamental importância tarito em termos da resolução da
questão da pobrr2a agrícola quanto urbana (abastecimento alimentar) apresen~m participação in~pressiva
no montante de recursos jã alocados- cerca de 0,11%
-.-e forte -dependência dos recursos a serem ainda consignados (CrS 70 bilhões).
Ressalte-se, também, que os CrS 3,2 trilhões alocados
no item Infra-estrutura Urbaha e Habitação referem-se à
margem disponível no B~H, o que, como previsto no
próprio pr'Ognima, implicaria recursos adicionais de Cr$
1,0 trilhào, aplicados a Fundo Perdido, já que os custos
desses recursos sãóSU_periõres-aoo suportáveis pela população de baixa renda. Esse aparte adicional, constituhtecessidade, também, para a manutenção do equilíbrio do
BNH, caso se concretize o remanei<J.OJ.ento de r~~rsos
como aqui pretendido. Este fato é ta.nto mais importante
. qUanto se tem presente que esse importante instrumento
de ação social do governo Federal é altamente dependente do crescimento da economia em geral e dos salários.
Diante de situações adversas, corno a atual, tende a ser
crescente sua impotência em termos da ação social. Sua
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naturr2a pró-ciclita recoloca a inversão de valores do sistema financeiro, onde' políticas sociais são financiadas
com recursos de _mercados, e atividades empres-ari~is
com recursos orçamentários.
Por outro lado, a crescente necessidade de descentralização dos gastos .p11blicos, de forma a favorecer tanto a
eficiênda dOS_ serviços bãsic_os quanto a menor exigência
de invesfimeritoS por unidade de mão-de-obra empregada, não pareCe incorporada nas ações propostas. A
criação de empregos e de renda .a cargo dos Estados e
MuniCípioS representam apenas 1,14% dos recursos já
alocados (e O,?% d_o total previsto).
_
Ademais, as politicas expressas nesses programas visam basicamente, atuar sobre parcela do chamado. ""de-semprego aberto" da economia brasileira, desconsiderando que o processo de desenvolvimento econômico engeOdrou -um- dC::Vadá íli.dfce de desemprego estrutural,
_que se manifesta predominantemente sob a forma de desempregO disfarçado, ou subemprego. Para se ter uma
avaliação ·da magnitude dessa questão, de acordo com
mensuração da OIT, o Sll;bemprego na economia brasileira alcançava algo eni torno de 35% da força de trabalho, equlvalendo-se a uma taxa de desemprego de 17%,
ao passo q.ue o desemprego aberto seria algo em torno de
3% da força de trabalho, em 1980.
.
O Que se procura enfatizar é o fato de que, embora
qualquer política de emprego passe necessariamente pela
estipulação de uma política de retomada do cr-escimentoecoflômico, sua resolução não se restringe a esse aspecto ..
Modificações estruturais a nível dO padrão _d_os gastos
públicos, da incorporação tecnológica ao setor produtivo e a distribuição de seus ganhos de pr,odutividade, das
reformas ~adequação da questão agrária desempenham
papel primordial na problemática do emprego. O único
alento _na_s prioridades sociais pfOpostas referem-se que,
a "'médio prazo, e cumpridas as diretrizes de aumento de
eficiêncía e eficãcia, o Governo fortalecerá financeiramente os programas prioritários da área social". Dá-se,
portanto, um tratamento financeiro à Questão do emprego, que requer mudanças e reformas estruturais de base
nf!.S condições prevalecentes na econOmia brasileira.
3 - :Projeto Nordeste: Desenvolvimento Rural para pequenos prodntores
Criado pelo Decreto n'19J.I78 de 1-4-85, prevê a realização df: um çonjunto de ações, com perspectiva de lon. go prazo, que assegurarão transformções sociais,

econô~

micas.e administrativas da maior significação para a superação dos níveis atuais de pobreza rural do Nordeste,
assim como para o próprio desenvolvimento de seu mercado interno. Na sua est_!atégica inicial, Desenvolvimen~
to rural para Pequenos Produtores, busca alcançar-se o
uriiverso das famílias de baixa renda que habitam o meio
rural.nordestino (2,8 milhões de famílias), visando assegurar .o seu acesso aos mcios__ de produção e a_os serviços
sociais básicos. As prioridades Sociais de 1985 destin_a.m
um montarite de recursos nacionais da ordem de Cr$
1,08 trilhões, aOs quais se somam cerca de CrS 700 bilhões em recursos externos.
4- Recuperação da Infra.~Estrutura Danificada Pelas
Enchentes
Este programa visa tanto o atendimento emergencial
às populações do Nordeste atingidas pelas enchentes.
por meio de alimentos, medicamentos, abrigos, etc,
quanto a recomposição da atividade econômica de peqUenos produtores, via distribuição de sementes e créditos, reconstrução da infra-estrutura social danificada
(malha viâria e equipamentos pl1blícos).
A natureza dessas ações fazem supor que os recursos
para seu funcionamento (Cr$ I triihão, correspondendo
ainda à. estimativa provisória) provenham da rubrica
orçamentária ••Reserva de Contiilgêncía", hoje já bas- ·
tante comprometida em termos de disponibilidade reaJ,
dado sua utilização para a cobertura do au.mento e da
promoção funcional do pe.."iosoal do setor público (aliás,
os recu_rsos dessa rubrica se destinam também a essa modalidade de despesa pública); sua vinculação com os "enca:tgós gerais- da União", que funciona como uma espécie de orçamento paralelo sob controle do Ministério da
Fazenda e, talvez, seu·compromettmento com o saneamento financeiro de instituições privadas financeiras. '
Em suma, as prioridades sociais de 1985 estabelecidas
pelo _Goverri"q Federal correspondem a um grupamento
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liderar os seus ex-liderados. Sua Excelência vai ter, como
grupo majorifáriõ parlamentar, aqueles que antes eram
__ da _ARENA. E, lá, estarão quase todos os exproblemas justificam a adoção de politicas sociais especí~ GovernadoreS desse período de vinte anos, de todos os
ficas, reconhecendo-se que o processo de crescimento,
Estados, Já, estar~o os poucos Ministros com uma pepor si· só, é insufiCiente para a sua resolução. não menos
quena atividade política, que fizeram parte do Governo
·imPortante é a constatação de que a ausência do cresci_:-_
nesses últimos vinte arios; lá, estarão os ex-dirigentes da ·
menta econômico-sociaJ pode vir a constituir-se em sério
ARENA e do PDS, os ex-PresideJltes. Veja V. Ex•, são
entrave à consecução·de objetivos embutidos em polítitodos aqueles que usufrufram das benesses desses últicas sociais espCc.íficas (pelO aguçamento e desestrutumos 20anos, que delas não querem abrir mão' e que dese-jam colocar fora desse abrigo palaciano o PMDB, que se
ração das fontes de financiamento, ampliação do desemjulga· o responsãvel maior pela eleição do ex~Presidente
prego, da fome, etC.).
Tancredo Neves e do Presidente José Sarney. Vejam, Sr.
t indiscutível que a realidade orçamentâria es_tã a exiPresidente, Srs. Seriadores, a ironia do destino. Todos
gir a institucionalização de mecanismos- permanentes de
fiscalização e acompanhamento da despesa pública. Nesaqueles que dizem que queriam mudanças. queriam fazer
se sentido, o desenvolvimento das instituições. orçamenuma Nova República, estão se vendo alijados, neste insta.Qt_e, por aqueles, os poucos do_ meu partido que for~m
tárias e financeiras do poder público assume funç~o es- _
beneficiados durante esses últimos 20 anos e que se tor~
tratêgica. O Programa de Prioridades Sociais de ·1985 na nararn praticamente "donatários de capitanias heredi~
medida em que compreende, em verdade, tão-somente a
tá rias", durante esse periodo e, agora, só têm medo do
certa unicidade na distribuição de recursos, de forma
no_vo título liberal, prccurarO angariar apoios, oferecendescentralizada, assegurando a eficácia sócio-econômica
do·benesses do Governo para cri?r essa maioria.
de sua aplicação, insere-se no âmbito da racionalização
de dotaçõt:s jã ptescrita§~_~onstitui, a,ssim, um avanço
O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte?
significativo no tratamento da questão social, porém,
ainda não lhe é dada uma posição prioritária a nN·et da
O SR.JUTAHY MAGALHÃES- Mas alguns resisformulação da política global. A natureza prioritária da
tirão no PDS e alguns ficarão atuando na oposição. A
questão social se apresenta, aqui, na medida em que sob
autêntica, que faz parte do jogo democrãtico. E nós estaa mesma não deve recalr os cortes necessârios à redução
remos nesta trincheira para ajudar o Governo ao nosso
do deficit orçamentário. Todavia, não se extrapola a órmodo, o combatendo e também trazendo assuntos,
bita da distribuição de recursos escassos nas várias ativicomQ este de hoje, que não mereceu grande interesse dos
dades governanlentà.is, para ir em direção à definição e
Srs. Senadores, mas procurei fazer uma análise crítica do
demarcação de necessãrias transformações sociais que
chamado Programa de Emergência· da atual AdmÍnis- ;
devam ter no âmbito da política global, e, assim, no
tração. Tentei'trazer o assunto a debate.
comprom~timento da acão estatal, sua base de sustenAntes de encerrar, gostaria de ouvir o Senador Itamar
tação, e rião nos espaços próprioS de distribuição dos saFranco.
crifícios impo~tos aos vários segmentos para a conseO Sr. Itamar Franco - Senador Jutahy Magalhães, ·
cução do reordenamento orcamentâr-io. É indiscutível a
·importância desse posicionamento no curto prazo, todaprimeiramente, gostaria de dizer que o discurso de V.
via restringir-se a este espaço imPlicaria, na realidade,
Ex• despertou nossa atenção. Apenas no momento em
que eu ia fazer a intervenção, V. Ex• desviou o assunto
negar a própria natureza prioritãria quC- se quer atribuir
(e se deve) à questão social.
para a questão política, e portanto ouso interromper V.
Sr. Presidente, peco considerar também, como parte
Ex• Será, Senador Jutahy Magalhães, que esse "Arenã.o"
integrante deste pronunciamento, os anexos quadros elarealmente vai acontecer? V. Ex• traz aos Senadores da
República um pronunciamento da maior importância
borados, a partir da exposição de motivos e do Prograque não pode passar desapercebido da Câmara Alta.
ma encaminhados ao ExcelentíssímO Senhor Presidente
Porque, realmente, lioje é dificíl distinguir Governo e
da República pelo Ministro-Chefe da S~PLAN.
Oposição. Tem hora ~ue a gente se confunde até se é
Agradeço, Sr. Presidente, a atenção dos Srs. Senadores a este pronunciamento e pretendo encerrar fazendo
Oposição ou se é Governo. Mas é claro que, dentro dessa
alguns comentàrios a respeito de noticiário cios jorilais.
contradição, que fcií exatamente o problema da ida !JO
Neste final de semana, lemos nos jornais um noticiário
Colêgio Eleitoral, o País assiste esta mixórdia partidária.
bastante intereSsante a respeito da criação de um novo
Quando nós, do PMDB, por exemplo, lamentamos a saípartido político. Não sei se a"trãvés de fusão ou mudança
da de alguns elementos, companheiros que lutaram contra o autoritarismo, sempre presentes na tribuna, que
c;le sigla, mas são alguns líder~ políticos que estão man~
não cessaram as suas vozes, como é o caso do Líder Freitendo conversações para mudança, pelo menos, do nome
do Partido. Vejo. de salda, que o ex-Governador do meu
tas Nobre, como é o caso do Deputado Jorge Carone, de
Estado não quer participar dé nenhum partido que tenha
Minas Gerais. vemoS com tristeza que o meu partido vê
a saída dessas personalidades assim de maneira sima palavra liberal no nome. Aliás, istq não ê surpreendenplória, como se esses homens não tivessem combatido
te porque, de liberal. realmente, ele n.à,o tem muito. O
com vigor e mais ainda, com o seu ardor cívicó, da notáque vejo, antevejo e tenho repetido aqui, inúmeras vezes,
é que se busca criar ou recriara ..ARENÃO", numa tenvel contribuição que deram ao PMDB. Agora vem V.
tativa de aglutinar forcas polfticas que antes fizeram parEx• e diz. desse "Arenão". Há polítiços que só sabem viver à sombra do Governo, do poder.
te da ARENA hoje estão dispersas em vários partidtJs,
Será que realmente, na Nova República nós vamos asquerem reunir alguns parlaménta!-cs que hoje estão no
sistir a tudo isto?
· PMDB, que faz<:;m parte da Frente Liberal e aqueles,
Custa-se acreditai-, realmente,, Sei1adoi Jutahy Maga~
equivocadaniente chamados de dissidentes do PDS que
lhães, que a fala de V. Ex• possa espelhar uma nova realina realidade deSejam voltar ao abrigo do Poder, que não
dade,
e ninguém vai duvidar de V. Ex•, mas é difícil imase acostumaram com a idéia de ficar na OPosição, lugar
reservado ao nosso Pirtido, pelas eleições presidenciais,
ginar que a vida pública brasileira tenha. atingido tal
nível. Quando se fala em. Nova República, quando se
e agora juntam-se todos, ou tentam juntar-Se para fazer
fala em novos mêtodos, quando se fala no verdadeiro esressu'rgir aquele partido do passado, porque desejam evitágio democrãtico, nós que semPre estiveinos do lado dJ::
tar um comprometimento do Presidente da República
lá, tenhamos de repente, certas companhias. E creio que
com o PMDB, principalmente, com que chamam e consideram a parte mais à esquerda do PMDB. Dizem que ê
V. Ex~ não estará, porque V. Ex• diz que continuará em
uma posi_ção de independência, numa posição de verdaem razão da futura eleição para a Assembléia Nacional
deira Oposição, Oposição, Senador Jutahy Magalhães,
Constituinte. No entanto, são os primeiros ,passos de
·candidatos à Presidência da República.
que, diga-se de passagem, o Pa.rtido de V. Ex~ ~inda não
Veja V. Ex• que há algum tempo disse, por brincádeifez. Esta é que é a verdade. Porque se o Partido dê V. Ex•
ra, que só faltaria chamar o Dr. Francelina Pereita para
realmente estivesse exercendo aqui dentro uma autêntica
presidir esse partido, porque do lado de lá ele jâ estâ.
ºposiçãO, possivelmente o Governo já estaria mudando
Mas. não vamos discutir para saber quem será o Presium pouco seus rumos. A verdade ê-que quando nós éradente deste partido. De qualquer maneira, o Presidente
mos da Oposição, digo nós êramos Oposição, porque
hoje dizem que nós somos Governo, e eu não sei se va~
José Sarney vai ficar bem à vontade porque vai voltar a
de pmjetosfprogramas que se destinam a atacar proble-

mas relacionados à pobreza, desemprego, fome e a marginalidade presentes na economia brasileira. Se tais
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mos ser Governo muito tempo, mas de qualquer forma,
hoj~_Governo, nós senlitnos-fãlta de_ uma Oposição aqui,
de uma Oposição realmenté qUe faça o Governo alterar
os seus rumos q_uando necessário.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador Itamar_.
Franco, eu sei que em breve nós estaremos juntos. V. Ex•
passará, novamente, para o lado de câ, porque..~

O Sr. Itamar Franco- Não!
O SR. JUTAHY MAGALHAES- ... V. Ex• ficará
na Oposição, estou certo.

ó Sr. Itamar Franco -Senador' Jutahy Magalhães.,
depois de vinte anos, deixe-me ser um pouquinho Governo, para gozar as delícias do poder.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES_- V. Ex•, inclusive,
virá nos ensinar a fazer Oposição, porque...
O Sr. Itamar Franco- Mas V. Ex• vài-me permitir,
pelo menos, gozar uum pouco essas sombras do poder.
O SR. JUTAHY MAGALHAES- ... apesar de ter
sido um aluno ~tento ?.s atitudes oposicionistas de V.
Ex•, não consegui apreender bem as suas (ições e, por
isso mesmo, ainda não consegui ser o oposicionista que.
gostaria de ser.
O Sr. Itamar Franco- Reconheço em V. Ex• um homem muito independente nesta Casa.

O SR. J~TAHY MAGALHÃES- Mas, tenho aqui
procurado legislar dentro de um novo sentido. Apresentei já uma séiü! de projetas e, ontem mesmo, apresentei
um projeto acabando com o decreto secreto. Porque·
fala-se muito que não vai-se utilizar, mas ninguém se
Iem;bra de acabar com ele. Também estou com uma proposta de emenda, colhendo assinaturas, para acabar com
o decreto-lei. Não adianta só manifestaçãO de intenção; ê
preciso tirar, expurgar os entulhos que relembrem o passado.
.
Veja V. Ex•, Senador Itamar Franco- e por isso ê
que sei que V. Ex• estará ao meu lado, ou eu estarei do
lado -de lá, mas estaremos juntos em breve - a declaração do Deputado Âlvaro Valie:
·
..Quando eu soube que lideranças do PFL e do
PMDB estavam se reuni!].do,.não para discutir a fi~
losofia de governo, mas com máquinas de somar
discutindo a percentagem que Cada bancada teria no.
bolo da administração que se estâ loteando, eu percebi que infelízmente não iríamos longe. Não se fazem partidos na sétima economia do mundo, em um
País democratizado, com máquina de calcular."
"O PFL - considera Álvaro Va He - nasceu
com uma m1s·são hist6ricá e com um excelente perfil
à imagem de Aureliano Chaves, Marco Maciel e
Hélio Beltrão. De repente, porém, inchou, e perdeuse de sua vocação inicial. O convívio dos contrários
é necessário em uma democracia, mas não dentro de
um partido quando exercitamos o pl!Jripartidaris~

mo.
Hoje o P~L é heterogêneo e por isso perdeu a sua
capacidade de discursar. Com canos velhos, a tendência da nova casa que se constrói ê a desintegraÇão. Quanto ao PFL, considero que tinha um
grande futuro exatamente por ser um partido novo
mas, de--repente, envelheceu".
. Veja. Senador Itamar Franco, não sou eu quem fala isso; ê um Deputado do Partido da Frente Liberal, preocupado exatamc:nte com a falta de identidade partidária.
Porque se busca apenas .o .poder_ pelo poder, busca-se
apenas dividir cargos, o que desejam, neste instante. ~ fa~
zer·um loteamento da Nova República. Ninguém estâ
preocupado em ter Uma ideologia, em ter um princípio,
el!l ter uma diretriz de Governo: o que querem é saber
quem vai ser nomeado para determinado cargo - somente isto o que buscam neste momento.
No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadore~, o Brasil
precisa de muito mais. O Brasil veio de um momento de
esperança, não com o meu apoio, mas, como brasileiro
também, leu ansiava por essas reformas que todos espe-
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r~vamos e deSejâvamos. M?s, Sr. Presidente, o_ que estamos vendo é morrerem eSses ·sonhos; o que Vejo é--que a
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Os Decretos, por sua natureza comph::mentar às lei~,
pois-ora as regulamentam, ora nelas têm seus fundamen·
tos, não podem e nem-devem constituir meios de disciplinar ou regular a~untos de. Segurança Nacional ou outros cujo sigilo seja necessário preservar.
Existem, interna corporis, outros meios de se limitar
ou restringir o conhecimento de .determinados assuntos,
c._uja divulgação revela~se inconveniente, quiçá danosa
aos interesses nacionais.
O presente Projeto de Lei objetiva por termo a umã
prática que se tornou usual de se editarem decretos secretos, dos quais só se sabia notici~ apenas,do trtuto (núm!!~
ro de ordem e data).
Ao apresentá~lo à consideração de nos.c;os ilustres Pares, esperamos ·estar contribuindo para o cumprimento
integr;al dos preceitos que regem a elaboração legislativa.
Sala das Sessões, ·em
de
de
--JuM
taby Magalhães.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
JUTAHY MAGALHÀES EM SEU DISCURSO:

Nova República jã nàsce- p-ratiCamente esct~rosada, ê

PROJETO DE LEI DO SENADO
N'
, DE 1985

uma ...

O SR. HUMBERTO LUCENA """:' Não apoiado!

Dispõe $Obre a edi~ão de decretos secretos, e dá
outras providências.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... esclerose precose que estã surgindo. Escutei o Lrder da Mai<?ri_a dizer
''não apOiado". Eu também gostaria de dizer ''nl!o iPoiladon. Mas o 'que se estâ vendo, hoje? Exatamente a
união daqueles que desejam colocar para· fora todo_s os
que poderiam operar novas formas de Governo. O que
se deseja, hoje, é provocar o retorno de velhas ftguras,
aqueles mesmos que usufruíram do poder, dentro do
meu partido.
_
No entanto, o que se quer, hoje? Essa união, e união
de todos os que esperam reformas e que não têm condições de tê-las, mas que hoje alguns se acomodam e
também são participes dessa divisão de cargos, porque é
o que desejam realmente, o que esperavam, nesses 20
anos, era o direito de nomeação.
Por isso, Sr. Presidente, é que, atendendo à solicitaÇão
de V. Ex•, encerro meu pronunciamento.
Era esse o recado _que e_u ti~ha a dar. (Muito bem!)

O Congresso Nacional decreta:
l~'

Art.

Fica, vedada a qualquer Poder da República

a:

expedição de decretos secretos de qualquer natureza.
Art. 211 Nos assuntos que envolvam a Segurança Na-·
cional, deverão~Ser utilizados os meios de comunicação
internos qUe 3SSegUrêm a preservação do sigilo e sua eslimita~ão

trita

aos círculos interessados.

·

Art. 3~' _Esta lei entra em vigor na da~a de sua publiCiç-ào.
Art. 4~> Revogam-se ~s disposições em contrârio.

Justificação
ANEXOS

A participação da comunidade na elaboração legislativa, nos palses democráticos, é não sõ necessâria comO
deve ser efetivada através de representantes livremente
escolhidos para ~s Casas do Congressq.

(Quadros ela!JOrados a partir da Exposição de Motivos e do Progranla encaminhado ao Exm9 Sr. Presidente
da República pelo Ministro~Chefe da SEPLAN).

r.nuro T. - M.D1J:n•rJw1\n 11Dl'\H.rdt
1%~

l\
~r

Aba~tQcimcnt-o

2}

Nutr iç-.ii'o

3)

Refor~o

llcnc! iclár ios
(milhÕes de
pessoas)

<~.loc.)r

13,2

Popular

. ~·saúde

Alimentar_ ao

l. 200' o

11,6

19,5

l,)

Prog~ama

de Creches

7S, B

4) Programa N<'lcional de_.

J\lirnçmtação Escolar

71'2, 5

5) Progr<i.ma de Alil!lentação ~
Trabalhador*

1. 759, s

~

Nn ê.cpcndência _de r-eestudes do atcal

prc~;r'l.:::.a

por pn:tt:c do

1>\ini~tlirio

do Trabalho.
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-

EHPRP.GO '& J\'l'T::!mltlt:N"TO mf_NEÇ.f?Sl0D9_'&_5
""SOCIAlS !lJ'i.SICAS

-:---Car<>cter!.Bt~c.!ls
Px:ojatQ;? .

~

.P

Recursos (Cr$ bi,lhÕci"oo]
Consignacl.Qs
l'i alo~r

Rede P.ãsica de Serviços de
Saúüc

545,3

198,9

~1.8,3

581,0

'·'

70,0

Beneficiârios

2} 'i:onstruçii:o, recuparaç'io,

Amplinção de escolail e foÍ'necimento
de mllter!.al did.!i.tico
31 I'roduç;:;o de. semen.tcs e "'udas
4] Con.lltruçiio de prcJ>!dios,
dala<;J1leias e pe~itcroc1:iirias
51 lnf'ra-cst::utura u:::-Qana e.
habitação

350,0
3.200,0

l..·OOO,O

"'

mn

. '"

habitações

511f'oC.:!.r.u~nto

nil ol<:;>m1cilios
6)

<::::-iaç.iio tle e.-.pr.ego e :-en<la a_
ea:-90 êo:; Estados e :".u::.iclpios

50,0

4.

3!18~6

1.849,0
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PROJETO NORDESTE E RECUPERA-CÃO

. OA. INFRA-ESTR:UTURA DAN CFICP.Dj~ PP.LAS ENC(!ENTES

Recursos {bilhÕes)

Consignado

1) Projeto Nordeste *

l.OSD,O

2} Recuperaç~~ da infraestrutura

1.000,0

'l' O T A L
(*)

A alocar

2.080,0

Refere-se, unicamente, a participação nacional no Fr~
jetp. são estir.iados recursos externos· da ordem

·a.e

Cr$ 700__ bilhÕes.
("'*)

O Sr. Itamar Franco Sr. Presidente.

Estimativa, provisória.

Peço a palavra, pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra áo nobre Senador Itamar Franco, pela ordem.

o' SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.)--:- Sr~ Presidente, há um
projeto de nossa autoria, datado de 1982, jâ aprovado

em primeiro turno. Eu pediria a atenção de V. Ex•, Sr.

Presidente~ porque vou ter que solicitar o' seguinte: esse
projeto submete à aprovação do Senado Federal, e foi ai~
terado durante a tramitação nas Comissões· Técnicas,
para a aprovação no CongresSo-Nadoõ.3.1, os contratas
visando obtenção de empréstimos internacionais.
i:: assunto da maior importância, Sr. Presidente, quan~
do vemos que, mais uma vez, como na Velha República,
já agora na Nova República, a audítor_i~ do Fundo Mo~
netárío Iriter-nacional se encontra em nossÕ País e, como
disse a V. Ex~. esse projeto já. foi aprovado em primeiro
tum o e está pronto, salvo engano de minha parte, para
ser colocado na Ordem do Dia.
É a solicitação que faço a V. Ex•, dada a importância
do projeto, para que ele. seja colocado na Ordem do Dia,
senão, Sr. Presidente, daqui a pouco- en!o te"nho dúvida disso- as Lideranças vão assinar outro requerimento de urgência, pedindo a tramitação de projetas para
que sejam aprovados em 24 horas- razão pela qual so·
licito a V. Ex• que esse projeto, se for o caso; sejas cólõ·~
cada na Ordem do Dia da sessão das 18 horas e30 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vou mandar
fazer a busca para saber o estágio atual do Projeto e, se ·
estiver aprovado em todas as comissões técnicas, a_sseguro a V. Ex~ que virá à Orâem do Dia.
O SR. ITAMAR FRANCO ~ Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa
requerimento que será lído pelo Sr. !~'-SeCretário.
É lido o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto}- Este requerimento depende de votação, para cujo encaminhamento
poderão fazer uso da palavra todos os Srs. Senadores
que o desejarem.

Inicialmente, concedo a palavra ao autor do requerimerlto, nobre Sc!oador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONIJNCJA
DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Du·8.rte, para encaminhar a votação.

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para encaminhar a votação. Pi-anuncia o seguinte discurso. -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O meu Partido se associa às homenagens que a nobre
Liderane:ado PMDB pretende prestar à figura inolvidável_ do. Professor José Pereira Lira, consignando na Ata
áos nossos trabalhos a nossa manifestação de pesar e de
profunda tristeza pelo seu deSaparecimento.
--=-O Líder Humberto Luceria, em seu necrológio, fez a·
elogio fúnebre do Professor José Pereira Lira.
Sa.bem'?s que o ilustre paraibano deSaparecido soube
afiar a irrefreável vocação de homem público a outras
atividades, ao longo de sua vida, entre elas a de ensinar à
mocidade estudiosa do País, no desempenho de sua especialidade, que era o Direito Civil. S. S•, como civilista
dos mais eméritos,. pontificou. na cátedra universitária,
deixando um nome consagrado e respeitado. Humanista
de.cultura eclética c intelectual dos mais conceituados, o
Professor José Pereira Lira. além de ter oferecido avalio~
sa contribuição do seu saber na elaboração do anteptoje.
to da Constituição de 1946, soube se impor, sobretudo,
como um dos maiores guardiães da Constituição que
ajudou a fazer, quando titular da Chefia da Casa Civil
do inígne Presidente Eurico GasPar Outra. Por todas essas. razões, Sr. Piesídente, é justa a homenagem que o Se~
nado se propõe prestar à sua memória. E nós, do PDS,
não poderíamos ficar indiferentes à pretensão do Líder
Humberto Lucena, razão pela qual juntamos a nossa voz
às vozes unânimes deste Plenário, pafa que seja consignada cm A ta o nosso preito de saudade pelo desaparecimento de um homem que fez da sua vida um verdadeiro
apostolado de civismo. Exercitou com nobreza e honesti~
dade, as grandes missões- que lhe foram confiadas. Mas
sobretudo Pereira Lira, em toda .a sua longa existência

jamais admitiu ou aceitou o conselho de Maquiavel, que
a maiorestultice de. um homem público é a de não renunciar a posições em nome de princípios. Daí o respeito
que sempre mereceu dos seus comtcmporâneos e a consi~
deração que sempre irá merecer daqueles que o precede.
ram.
Com estas palávras, Sr. Presidente, comungamos com
o pensamento da Liderança do PMDB e nos asso_ciamos,
como dever. de justiça, à homenagem do Senado Federal
a José Pereira Lira.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em votação o
requerimento.
Os Senhores Seriadorcs que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado o requerimento, a Mesa fará cumprir o deliberado em plenário e se inscreve às homenagens feitas ao
'Ministro, ao Constituinte, ao Professor e ao Acadêmico
José Pereira Lira.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a
palavra ·ao nobre Senador Carlos Lyra por delegação do
Partido da Frente Liberal.

O SR. CARLOS L)'RA (PFL- A L. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O depoimento do Sr. Ministro Francisco Dornelles,
da Fazenda, à Câmara dos Deputados e a divulgação das
diretrizes gerais da política económica conota para o I
Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República, documento elaborado pela Secretaria de Planejamento da Presidência leva·me a crer que começam a ser definidas as linhas de conduta da economia brasileira no
Governo José Sarncy.
Neles encontram uniformidade de pensamento, com
linguagem diferenciada, mas nunca com básica diferença
em seus propósitos, em seus objetivos. A fala do Ministro da Fazenda inaugurou um novo estilo da condução
da nossa política econõmica, porque em linguagem clara, precisa e baseada em dados, não somente informou
sobre a verdade da economia do País como transferiu a
este Poder, aos políticos, e, através dele, a sociedade em
wn todo, a responsabilidade de sugestões, debates e
orientação desta economia.
O Ministro Dornelles foi objetivo ao oferecer a alternativa que julga capaz de solucionar a crise da nossa economia, _e consciente ao externar a sua gravidade. Naque-
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le depoimento o povo brasileiro -sentiu a real_ dimensão
des sôcio-econômicas entre os seus cidadãos e as suas re-- ·
- eu não sou têcnico, mas percebo que são muito difldas conseqUências das dívidas interna e externa, da ingiões.
ceis e, como disse o Ministro Dornellas: "No tumulto do
flação com recessão, do tumulto orça·mentário e do Cieliorçamento,- todos estão com certa dificuldade em
O Sr_. _NivaJdo Machado - V. E"' me permite um
c:imento do déficit público.
encontrã-lo".
·
- ·apaçte?
Afirmando que o compromisso do Governo José SarNo entanto, hã uma posição do Professor Sayad. Ele
ney é mobilizar todos os seus esforços no combate à,
O SR. CARLOS LYRA- Pois não:
- -disse que precisamos, por dois anos, parar para chegarpobreza e ao desemprego, o Ministro João Sayad apre- .o.
O Sr. Niv~ci~ Ma~ado - Senador Carias Ly·;~,
mos antes de fazer um programa - vamo"S- assim dizersentou à Nação e, particularmente, ao Congresso Nacionuma sociedade bierar'quizada como a nossa, em que a
a longo prazo, a pôr ordem na casa e, como tal, Chegarnal, as diretrizes gerai& da política económica, com notas
distribuição
da
renda,
pela
sua
desigualdade,
toca
as
mos a esses números.
para o primeiro PND desta Nova República, citando
raias da iniqUidade, não deixa de merecer 9 nosso apoio
frilse do saudoso Presidente Tancredo Nev<!$;. "EnquanNa realid;de, é-um problema difícil mas há, pelo mea -preocupação do Governo em dar ênfas~ aos problemas
to f'!.ouvcr nesse País um só homem sem trabalho, sem
nos, uma transparência agora na Nova República, com
socíai_s, Tanto que parece ser a tônica do {9 Plana de De~
pão, sem teta, sem Mras, toda a prosperidade serâ fal·-esses
números.
-senvolvimento Económico e Social da Nova República.
sa." O_ trabalho é referente a um documento administraIsso, porque é preciso que se resgate a enorme dívida sOO Sr. Joio Lobo - V. Ex• me permite um aparte?
tivo de ínfotmã.ção e OrientaçãÕ, essencial para os fins incial exiStente, que a continuar aumentando geraria, sem
ternos do próprio Governo, e para que e'mpresârios e
O SR. CARLOS LYRA - Ouço o aparte do nobre
dúvida. um grave clima de préconvulsão social. Daí por·
trabalhadores estabeleçam as suas normas de ação proSenador João Loba.
que todos os esforços que o governo fizer, no sentido de.
dutiva. Concordo com o dest.r:tgue feito pelo_ Ministro
de
renda,
as
desireduzir
as
desigualdades
interpessoais
João Sayad de Que uma politi~ económica deve partir
O Sr. João Lobo- Senador Carlos Lyra, eu quero pagualdades interespaciais de renda merecerão, sem dúvida
do pressuposto de que a miséria, a marginalidade, e as .
rabenizar o esforço de V. Ex•, da sua mente ordenada de
de 11ossa parte, Os aplausos e o apoio que os represep_tandisparidades de rJ!nda entre brasileiros e as Regiões coilshomem
Prático que sabe construir, sabe realizar, e isto é
- -- tes do povo não podem deixar de oferecer a uma política
tituem grave ameaça à ·estabilidade da sociedade e da ae:..
o--exemplo que V. Ex• dá a todo o Estado e a todo o Braquese·volte, sobretudo para o homem, fazendo com que
mocracia. Dai porque deve ser voltada a garantia aos dsil,
como
empresário vitorioso que é nas suas atividades.
a economia passe a ser a escrava do homem, e não o_ h odadãos, o acesso aos direitos da saúde, educaçã9, aliMas eu queria fazer um reparo ao seu discurso. Primei- mem e·scravo da economia, é a correta. Esse humanismo
mentaçãÓ, segurança; habitação e emprego.
ro, quando V. Ex.- fala do pacto moral, e acho, Senador
económico deye balizar as atividades do Governo que
Assim, alegram-me os novos rumos da política econóCarlos Lyra, que os números, os teoremas. não são moassim merecerá, sem dúvida, o acolhimento e o apoio do
mica nacional, porque ela representa um início defiDilivo
rais e nem imorais. A ciência precisa, a matemâtica, a
-sena?o da República.
desta·política. Esta definição é matéria-prima indispenffsica, é perfeitamente amoral. Não comporta moralidasável para a ação económica no setor público e no_s~tor
O SR. CARLOS LYRA
Agradeço o aparte· do
de dentro de um teorema; o teorema é preciso ou não, E:
privado. O desequilíbrio finan-ceiro--do setpr público e o nobre Senador e incorporo à minha _oração os dizeres de
certo ou" errado; m·as moral ou imoral jã é outro tipo de
modo pelo qual se pretende corrigi-lo determinam na
v. Ex•
C9notação. Outra coisa ·que eu gostaria de dizer é que es·
economia brasileira as condições de atuação do setor priQ_ nosso perfil de nação industriai mudou muito nos
tau profundamente desencantado com os gurus da ecovado, desde quando o Governo coordena a poHtica ecoúltimos
anos,
o
que
nos
permite
deslocar
recuisos
mais
nOmia
deste PaíS. V. Ex.' vê: o grande guru da economia
nómica, monetária e tributária, que tenha impacto direto
efetivamente para atender _a área sdcial. Apenas, a título
do Brasil era o Ministro Delfim Netto. Todos nós lhe resobre as ·atividades industriais e agrícolas, além de ser
de exemplo, é fácil verificar que a verdade do próblema
conhecemos o gênio. No entanto, o Ministro Delfim
responsávei por um volume bem significativo ao nosso
energético dos anos 70 não é a mesma dos anos 80; já
Netto, senhor todo-poderoso da condução dos negócio.s
investimento. Parece-me que acertadamente os mentores
produzimos mais de 70% do nosso combustível líquido.
eConômicos, da coisa económica deste Pafs, nunca conda política econômtca, ao- iniciar a definição dos seus
Assim,
creio
que'será
possível
darmos
uma
parada
nos
seguiu fazer ·essa economia baixar. Dizia-se que na PE~
planos, pretenderam trazer ao debate os gravíssimos
investimentos nesse setor, digamos, por um ou dois anos
TROBRÁS os economistas faziam contas cabalisticas e
problemas da inflação, da 'dfvlda ·externa e do déficit
para em seguida retornarmos-a investir.
achavam que a PEJROBRÃS era obrigada a dar aupúblico. E assim fizeram pCir compreenderem que a atual
crise .da nossa economia não permite a formulação de
mentos consecutivos do petróleo, mensais ou quinzenais.
~O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex' um aparte?
poHtica de longo alcance, sem que antes sejlirri combatiNo entanto eSt':! Governo, com uma extrema simplicidados esses graves problemas.
de~ já estâ com três meses que não pratica aumentos nos
O SR. CARLOS L YRA - Perfeitamente. Ouça seu
Em verdade, o documento do Ministro João Sayad
combustíveis, e parece que do mundo ainda não caiu neaparte, nobre Seilador Luiz Cavalcante.
propõe a estabilização da economia brasileir~a pelo ,connhuma banda por causa disso. Fala-se que o débito
O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• está se referindo aos
trole da inflação, a correçao do déficit público, o reexa~
público, que a dívida pública são 84 trilhões; vem outro e
números apresentados pelo MiniStro Joãó Sayad, enfome do nosso sistema previdcnciário, pelo melhor aprodiz que não são oitenta e quatro, mas oitenta e nove tricando principalmente o déficit pUbliço de 85, que ele esveitamento da capacidade trabalho de nossa gente, o
ll~ões; depois, outros baixam para oitenta e cinco. Nós
tima em 84 trilhões, Que ele estirita, não, que ele encamreestudo do ensíno em todos 9s graus, a efetívaçã~ deu~
oi.tv'imos com atenção o aparte do Senador Luiz Caval- pa, porque a revelação foi feitã ria Çâmara dos Deputacorreto plano de sáude, a redefinição do Plano Nacional
cante; e há um desentendimento total em torno desses
dos, no dia 8 de maio, pelo Ministro Francisco Dorde Habitação, <i ordenada e efetíva críação de novos emnúmeros. Eu_ não sei mais em quem acreditar. Eu sei; e
neli~. ~ uma terrí~el afoi~eza minha,- mas parece~me
p'regos, enfim, a valorização do_ homern, a presenÇa do
posso dizir a· v. E~•. que essa diferença de trilhões, l trique- 3lgo foi minimízado pelo Ministro -bomelles, pOis,
social no desenvolvimento.
Ihão a mais, 1 trilhão a menos, 2 trilhões parece que não
--dando números a.Qs_Encargos Financeiros, ele estima os
Esta é uma árdua tarefa somente possível de alcançar
constitui nenhuma dificuldade para os econOmistas. No
J·uros da dívida interna em 15 trilhõe~ e 945 bilhõeS, mas
êxito, com .a aceitação de seus princípios por todos os
entanto, avaliar o que é 1 trilhão escapa quase que à peromíte totalmente os encargos com a-correção monetária
segmentos da sociedade brasileira.
cepção de todos nós, homens comuns. Eu não sei como é
- dos fíti.llos públicos, que, isso sim, é a parte do leão. E"nSr. Presidente c Srs. Senadores, ultimamente muito se
que essas coisas estão sendo manobradas e jogadas. Tive
tã~, ~ã() há correção monetária nas Letras do Tesouro,
tem falado sobre a necessidade de um pacto político,
ocasião de presenciar uma dis_cussão a respeito do reajusnas ORTN? Há, sim. Tanto mais que no ano passado a
sobre a conveniência de um pacto social, Creio que am~
te da casa própria, e saí absolutamente perplexo de ve_r a
dívida mobiliária interna emplacou, preciSamente, 109
bos serão válidos para a consolidação da Nova RCpúblifacilidade com que se sobem esses reajustes de 12Jpara
trilhões de cruzeiros. Portanto, há~ forçosam.e:pte, uma
ca, ideali;wda c prometída por Tancredo Neves e à"qual
246.%, de 123% p;ara 112%, de 112% para 100%, como se
grande -pãrcela de trilhões de cruzeiros relativa à cordeu seqlléncia o Presidente Sarney. No entanto, julgo
essas coisas fossem brincadeira, não representam nada '
reção monetária. E tanto é as_sim que o ilustre Professor
como necessário, no momento nacional, a configuração
- 12% a mais, 13% a mais sobre o débito da casa próde um pacto moral a ser celebrado entre governados e
Dércio Garcia Munho~ estima a correção nionetária da
pria, parece que não tem nenhum significado e nem serve
governantes. Somente atravês de um pacto moral é que
dívida pública, em 1985, em 250 trilhões de cruzeiros. E
· de empecilho para discussões. São discussões amistosas,
poderemos remover, com firme decisão, os entulhos do
o déficit d~ 84 trilhões e 900 bilhQes, estimado pelo Miem que se jogam números para cã e para lá, e a coisa re-ganho fácil, dos beneficiosexagerados concedidos ao ca~
nistro Sayad e pelo Ministro Dornelles, ê_elevado, no entermin.a tendo um sentido que escapa ã nossa atenção.
pita\ ocioso, ao. longo dos últimos anos, os entulhos da
foque do Professor Dércio Garcia Munhoz, precisamenConfesso
a V. Ex• que estou profundamente desencantacorrupção gerando os escândalos que estarrecem a
te a 337 trilhões. Com quem estã a verdade eptão, emido com a C<Rpacidade de elaborar os números e os orçaNação e presentes hã ·administração pública e nas inicia~
nente colega? Com o insigne Professor ou com os insigmentos dos nossos economistas. Gostaria de voltar ao
tivus privadas. Defendo um pacto moral que venha pernes Ministros? Muito obrigado.
assunto inicial. O jeito, Senador Carlos Lyra, é nós apemitir o restabelecimento da confiança da Nação à ação
larmos para o pacto moral, para ver se ele dá um jeito na
O SR. CARLOS LYRA- Nobre Senador Lujz Cagovernamental c_que contenha a desenfreada _corrida ao
situação dessa caótica economia e finanças deste Pak
Vilcante.,.recánheço na realidaâe dos números, a dificullucro fácil sem O compromisso com os reclamos do País.
--dade de -Chegar ao que eu chamo aqui "tumulto do orça-Defendo um pacto moral que seja capaz de mobilizar tá=-O SR. CARLOS LYRA- Ouvi com interesse o apardos os brasileiros no combate sem tr~gua da inflação,
m!!nto",_ quer dizer, a Velha Repúbfica entregou à Nova
te de V. Ex~ No entanto, vou explicar o que eu considero
que permita uma pOstura cordata, mas enérgica nas neRepUblica, números muito difíceis:- ~ difícil porque
um pacto moral numa democracia. No discurso de estregociações com os credores da dívida externa, que possa
quando hã uma correção monetária, nós temos constania que fiz, aqui, disse o seguinte:
eliminar o déficit público, adequando os investimentos
temente correções todo mês, ou seja, não há o momento
governamentais à realidade sócio-económica do País.
..Cada pessoa tem interesses particulares e gerais,
mais para se: falar. E:, finalmente, no Governo passado,
Defendo um pacto moral ao qual todos estejamos comvontades individuais_e obrigações sociais. Quando o
instituindo-se - vamos dizer ~ a desmoralização total
prometidos e que dele resulte uma, Nação livre, soberada moeda brasileira, nós ficamos sem saber o número
interesse· geral se sobrepõe ao particular, declina a
na, unida, sem as humilhantes e v_ergonhosas disparidaliberdade, que tende a desaparecer, em favor de um
.exato ou'o momento exato. Esses números, na realidade
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te, vou voltar ao assunto para focalizar um aspecto" que
naquele momento não foi objeto de ,debate. E leio do dis- curso que, et1tão, pronunciaria, apenas alguns tópicos:
OLiirOs problemas igualmente graves surgem no exame
.t a con~eqUência, em amb_os os C<!Sos, é a perda total
·de outros aspectos da convocação da Constituinte, O
da liberdade. A História está repleta de episódios que
· mandato dos constituintes deve Hnda.r com a promulmostram essas observações~
giição da nova Carta, como advoga o Professor Miguel
Então, é desse pacto moral que falo, que todos brasi~
Reale, ou os eleitos em 1986, Deputados e Senadores,
!eiras deViam tér. Somente o senso moral bem definido
completarão o período de quatro ou oito anos? Em 1934,
nos pode afastar do ambiente da corrupção, incitado
concluída .a tarefa constitucional, extingulrain"5e os
pela riqueza e pelo conforto.
.
mandatos. Já em 1946, ao contrário, não só foram manÉ a esse pacto mora], nobre Senador, que me refiro. ·
tidos os eleitos, como se criou um terceirO lugar de Senador, com mandato de menorduraçãq. E se abriu ensejo à
O Sr. Odacir Soares:...._ V. Ex• permite um aparte?
eleição de novos Deputados naqueles Estados, onde o
O SR. CARLOS LYRA - Co_m muito prazer.
número de representantes fosse inferior ao estabelecido
na Constituição_
- ---O Sr. Odacir Soares --Apena; queria dizei a V. Ex•
Em 1987, remanescerão no CongresSo, eleitos em noque dep_ois de tantos pactos que jâ foram firmados no
vembro
de
19.82.
por
voto
direto
e secreto, para_ ~x:erc~
B"raSii, parece-me, realll)ente, que só falta ser firmado o
mandato de oito anos, 23 SeiladOres. Esse é o aspeêto a
pacto moral. Neste momento da quadra .brasileira
que
não
se
tem
a~entado,
de
que
em 1987 aqui estarão,
parece~me que ess~ pacto moral seria dO absoluto agra<;lo
por voto secreto e direto, para ex:ercei- mandato de 8
dos banqueiros nacionais e internacionais.
- anos:, 23 Senadores. Serão eles membros natos da AsO SR. CARLOS LYRA--.:,;_ -Pelo ádiania.do da hora,
sembléia ou dela estão afastados por não terem rece~ido
vou concluir a minha oração. Apenas a título de e?'emdo povo a delegação constituinte? O problema não ex.isplo. Com-esse procedtrri.ento o Góverilo ateitderá a cor~
tiu_em 1824 ou em 1890, nem em 1934 ou em 1946. E não
reta afirmação de que ãdmirilStraçã·o -ilão é itada mais,
teve relevância em 1967, porque a revisão constitucional
nada menos do que escolher prioridade de investimento,
-:-fOi elaborada po; todos os parlamentares das duas Casas
considerando que a economia é a arte de manípular.renão "alcançados por atos_ institucionais, embora todos
cursos escassos.
hOUvesSem sido eleitos sem_ aquela expressa delegação.
Invoca_m qs que sustentam a presença dos 23 SenadOreS
O Sr. Moacyr Duarte - Permite V. Ex' um aparte?
que pela Carta CoriStitucional vigente seu mandato soO SR. CARLOS LYRA- Pois não, nobre Senador.
mente encontra limite na proibição de suprimir a Federação e a República. Impedir que participem da AsO Sr. Moacyi- -Duarte- Eminetlfe Sen3.dor Cª"dos ~y:
-' sembléia Constituinte seria assim- um meio de cassar-lhes
ra, o pacto que V. Ex• preconiza e defende, terá que sair
o mandato conquistado nas urnas. Redarguem qs que
da absfração parn uma pro~~sta con~ret~_Mes~p pordeles divergem que não se confundem as_ duas deleque, no meu entendimento, _o Conceito de moral_é muito
gações, restrita uma à votação de emendas, autorizada
relativo. A moral pode ser,para uns o que não seja- para
outra __a reescrever integralmente o novo estatuto. Mas
outros. Se permanecermos nessas divagações vamos-chereplicam os atuais parlamentares que a Assemblê:ia do
gar à conclusão que estaremos discutindo o sexo"dos anJrPpério foi convoeada após a proclamação da Indepenjos ou a teoria dos sábios de Bizâncio. De qualquer fordência e as de:_ !891, 1930 e 1946 depois de vitoriosos moma a proposta de V, Ex• não deixa de ser un!a idéia. Envimentos _revolucionários. E dessa legitíinidade--revoluquanto o Presidente da. República propõe um pacto polícionária não se pretende gabtu o_ a tua! Executivo, eleito
tico, V. Ex•_ propõe um pacto moral. Nesse pacto moral
pelo ~ufr~i5>, i!]clusive.. de 22 Senadores es.coJhidos ü1di~
deveriam estar incluídos todos aqueles que fazem a clasretamente. Ainda mais. A Mensagem Presidencial conse política e os demais segmentos da comunidade? Mas,
vocando a ConstitUinte, teria igualinerite de ser votada
o objetivo do meu aparte é outro. Entendo qué não devepor-22 Seilaãor_és Setecioriados_,.por via indil-eta em 1978 e
mos continuar a querer atribuir ao Goveriío anterior to-·
23 sagrados pelo voto popular em 1982, ou sejam, pratidas as dificuldades, todas as ma7..elas que o Governo
camente dois terçOs do Senado Federal, sem os quais seatual está enfrentando, mesmO porque, essa herança
ria impossível qualquer aprovação. Surge, então, a
maldita tão condenada e criticada, também foi da r_eslembrança dO referendo popular, para legitimar a preponsabHidade de muitos Que hoje desfrutam posições
sença dos 23. Será,possível? Só o telnpÕ responderá. Daí
privilegiadas na Nova RCpública. Não devemos nem
o interesse com que se aguarda a decisão presidencial, a
exaltar tanto o santo, pem jogar tantas pedra~ no suposser enviada ao Coil.gresso Nacional, convocando a As~
to pecador.
_sembléia Çons.tituinte, se não prevalecer a já afastada
gestão de se r:eunircm os três Poderes para a magna iniO SR. CARLOS LYRA- Grato pelo aParte, nobre
ciativa.
Senador.
A-- Constituint~; é o povo a legislar ...
·.Creio corretoS os rumos da riOssa polífiCã ecoflô_mica e
confio de que, muito em breve, sairemos deste instante
crítico, vencendo o Brasil, com a união dos seus filhos e
O Sr. Lenoir Vargas - Pennite V. Ex' um aparte?
em torno. de um pacto moral, social c político, a sua
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra.
atual e grave crise.
Congratulo-me com o Presidente José Sarney pelo deO Sr. Lenoir Vargas- Há poucos dias e~ fiz um dispoimento do Ministro Francisco Dornelles e pelo doeucurso nesta Casa abordando temasemelhante,justamen. te dem<?nstrando esta dificuldade de o Legislativo pro. menta elaborado pelo Ministro João Sayad, esperando
por a coqvo_?Ução de uma Asscm_bléia: Constituinte.
que esta casa e sua-s liderança.<;, do Governo e da OpoQuem tem poderes limitados não pode propor a convosição, examinem e debatam esses documentos, para, em
cação de uma.Assemblêia com poderes ilimitados. Mas,
seguida, levar sugcstOes construtivas aquele 'mínistro e á
também, esta outra alternativa de que o Presidente da
Presidência da República.
R~pública poderia convocar uma Assembléia ConstiMuito obrigado! (Muito bem! Palmas.)
tiJ._Ínte também me parece um tanto esdrúxula,justamenO SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Çoncedo a
te por estannos vivendo uma êpoca de ordem constitupalavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder
cional 11ormal, um Congresso funci_onanda, o_ Executivo
do PTB.
eleito e o Judiciârio ein plêno funcionamento. De modo
- que, não possUindo, o· que me parece que não possui, o
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ.Como Uder,
atual Chéfe.da Nação, os poderes revolucionários e instipronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
tucionaís, dtficilmente ele_ poderá convocar uma AsSenadores:
sembléia- Nacional Constituinte.· E se o precedente for
Havia elaborado àmplo estudo sobre o problema da
abl.!rto, dizia eu no discurso que fiz, a cada mudar de luas
convocação da Assembléia Nacional Constituinte, quan~
o Pr"sidente pode convocar uma nova Assembléia Consdo, na semana passada, tive o prazer de ouvir o notável
ti_t.J.d.nte. Se teve poder para convocar uma, os sucessores
terão poderes iguais para convocar quantas quiser~m.
discurso do Senador Aloysio Chaves. Daí, Sr. Presidenpaternalismo estatal. Por outro lado, se o individua~
lismo impera, sem respeito às necessidades so,::iais, o

resultado é a anarquia."
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Então, estará estabelecida a completa instabilidade institucional no País.

O SR. NELSON CARNEIRO -Tem razão V. Ex•,
mas o problem~ ai~da ê mais grave, porque se a mensagem for enviada ao Congresso, ela terá que ser votada
por 22 Senadores eleitos em 1978 pelo voto indireto e 23
·Senadores que vão continuar no Congresso em 1987, e
, que são, neste moiYJ.ento, vítimas de debate se devem ou
não participar da Constituinte. Será. possível i-eunir 45
votos para aprovar uma emenda constitucional que evite
_a presença desses parlamentares na Assembléia Constituinte?
O Sr. Lenoir Vargas- Acho que V. Ex• tem razão nas ·
dúv_idas que levanta como aqui levantei: Mas hã como
que_ uina ~obiliZaçã.o _geneializada em favor da Consti-'
tuinte."De maneira que, de uma, fonna ou de outra,. essa
Constituinte parece-me que vai Ser conVocada, seja por
uma forma ou seja por outra, emb_ora o seu emQasamento, a sua origem será sempre uma origem de duvidosa·
procedência, e duvidosa proc_edência, quer pelas razões
que V. Ex' alega,_ quer pelas razões tradicionais da doutrina de que a Assembléia Cõ"nstituirlle s6 é possível
quando há tábula rasa. quando não há ordem jurídica,
porque não há Coilg~esso funcionando. quando há peias
ao Judiciário, quando hã dificuldades que criam as revoluções e as ditaduras. Só daí é possível nascer uma árvore
nova' que se chama uma nova Constituinte, efaborada
por uma Assembléi~ Constituinte.

O SR. NELSON CARNEIRO - Mas, além dessa dificuldade que V. Ex.' aponta, e que teria antecedente histórico na convocação da Constituinte_dé 1967, pelo poder revolucioitãrio que já se esgotara depois de 3 a1_1os,
há, ainda, que lembrar que essa Constituinte terã que ser
votada exãtamente por aqueles Senadores eleitos em
1982 e que não se quer que seJam, necessariamente,
Constittiiiltes- em 1987, o que será o ~esmo que pedir a
23 Senadores que aqui devem permanecer em 1987 para
que votem contra si mesmo, o que me parece um haraqueri.

O Sr. l..enoir Vargas- São dificuldades que não sei
como serão suPeradas porque são dificuldades de origem, dificuldades fWldamentais, _ substanciais~ Mas,
parece-me que o ilustre Professor Affonso Arinos tem
uma fórmula mágica que vai permitir_ a convocação dessa Assembléia Constituinte. Eu já _não chego ao ponto de
V. Ex~ que encontra dificuldades em quem vai votar a
-Mensagem convocando a Constituinte. Eujâ acho ê que
a .ilegitimidade é quem propõe.
O SR NELSON CARNEIRO - Este é outro problema que não abordei porque já foi suStentado da tribuna
pelo nobre Senador_ Aloysio Çhaves.
O Sr. Lenoir Va.rgas - Justamente depois de eu ter
feito discurso a respeito da mesma matéria. Eu entendo
que o Sr. Senador Aloysio chaves abordou a_ mesma temátípa, mas não sei se o desdobramento era semelhante
àquele que eu tinha, na oportunidade, apresentado. De
-qualquer forma, agora, homens da inteligência de V.
Ex•. da competência d.o._Senador Aloysio Chaves, começam a mostrar, aquilo que parecia tão simples, tão banal, tão corriqueiro que era a Assemblêía Nacional
ConstitUinte~ que todo mundo fala e ninguém sabe direito explicar. porque existem dificuldades seriamente
transponíveis; dificuldades de toda orde.m no que se refere a esse pass_o a ser dado por um Governo que se consi-dera constitucional. De modo que se esse Governo é, efetivamente, constitucional, se ele não é uma autoimposição da Presídência da República, porque V. Ex'
sabe-que foram superadas uma sêrie de dificUldades para
que- o Presidente da República atual, que era VicePresidente e que não havia·quen1 substituí-to porque não
houve presidente empossado, se considerasse como o
legítimo mandatário da Nação. De maneira que, menos.que Seja uma virtude dessa primr!ira infringência, de
certa forma doutrináriã, que se pretenda agora fazer a
segunda e mais tantas outras que serão feitas se a picada
for abetta.

a

O SR. NELSON CARNEIRO- AcreditO que hoje,ê
uma aspjração nacional a votação de uma,_ Ço_nstituição,
uma Constituição que venha substituir esse documento
que aí está que ê uma Emenda Constitucional outorgada
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titucionais, prog~mâticas ~ regimentais impuseram;·o parlamentarismo somente não se estratificou, através de projeto corretivo logo apresentado,
-·porque o beneficiário maior cedo manifesto_u, no
instante mesmo da posse, sua determinação de voltar ao presidencialismo, qu-e seria fatal à sua carreira e à nOrmalidade democrâtica, pouco depois interrompidas."

à Nação por três Chefes Militar"eSS~ nenhum mandato
popular. A Constituição que a~está é uma violência,

uma violência contra qual nós devemos unir os nosSOs
esforços, encontrar uma rqrmula capaz de substituí-la. A
fórmula é -difícil de se encorltrar~ suscita debates. Mas. a
Assemblêia Constituinte é inevitável.
O Sr. Lenoir Vargas- Ê evidente. V, E.xJ~ neste ponto, tem razão, e v_amos ter que nos curvar às campanhas
que se estão fazendo encontrar" eSsa fórmUla. A fórmula que eu achava e a que eu defendi é de uma reforma ge, ral na Constituição etfi todos os seus itens. Uma reforma·
ampla, um enxugamento_que eu go'staria que foSse, um
enxugamento da Constituição; que ela ficasse limitada a
princípios gerais explicitados e- aprovã.dos_ por dois
terços, porque, co_m a aprovação de dois -terços, só
princípios gerais poderão figurar na Constituição, e: o de-mais ficaria para a legislaçao ordinária, com a aprovação
por maioria qualificada ou por maioria absoluta. De
modo que seria uma fônnula de conciJar uma Constituição com menos artigos. inteiramente enxuta, uma te~
gislação ordinária que_dis_cipliriasse e compleméntasse
esses artigos gerais dã Consti_l!lição. Mas is.<:;o são utopias
e são_.sonbos que não vãº_se realizai-~ porque o_que Vai-se
realizar é, efetivamente, uma proposta de uiD3 Assembléia Constituittte--que.vai ser aprovada por tqdos
nós, e depois vai ser· feita urita.eléiçào, com tõ!los osYícios qué V. Ex," apontou, e essa eleição vai apontar os
constituintes que vão.J~~-~,~ma ~ova O?nstituiçãó~ com
mais de duzentos artigos, muito explícita, mUitO POlémica, aprovada por maioria- s1mpleS e qUe; p-or-certo, setâ
uma Constituição de vigência muito efémera e de vigência muito relªüy~.
O SR. NELSON CA.QNEIRO -~ ConfessO qu"e nio
sou tão pessimista quanto" V. Ex• Acho que-a Assembléia
Nacional Cõnstítuinle é fuéVitávCl e que a CÔnstituição
não durarâ tão. pouco. Nós temos ai uma prova: ·esta
emenda que aí está que não foi votada por ninguém, que
'forimpos.ta à N:;1ção por três chefes militares, sem mandato popular ela está vigorando desde 1969_ Fazemos
votos para que a Constituição votada pelo povo perdure
muitos. anos.

e

e

O Sr. Lenoir VargiiS- Mas, jã conta com 23 emen-das. Mesmo sendo_ urna Constituição autoritária. já tem
23 emendas, nest'e perlodo tão curto, de 1969 aié agora.
Para a vida de uma constituição ê: um período curtíssimo. A constituição que mais durou no Brasil, como V.
Ex'- declarou, foi a Constituição do Império, feita pelo
Imperador e 10 dos seus Ço_pselheiros.~urou setenta-e poucos anos. As outras.tor.Jas foram sobremaneira-~~
meras.

O SR. NELSON CARNEIRO -A Constituição do
Império teve o Ato AdicióilalQiJ:ea legitímou;
Mas, Sr. Presidente. são·dúvidas que a Constituinte_
suscita. A minha posição é a favOI'.âa Assembléia Nacional Constituinte e que para ·ela o Congresso vote a autorização respectiva com a presença de todos os parlamentares, inclusive daqueles que vão cop.tinuar Sen~dores
depoís do dia J<> de feve~eiro de 1987. Não podemos excluir os 21 Senadores eleitos por oito anos~ cassando-lh~
os mandatos no meio do caminho.
Sr. Presidente, como dizia são vários aspectos mas,
apenas referi este. E vou concluir tendo um outro, por. que os discursos pronun'ciados aqui já afloraram diversos outros problemas.

"A Constituinte ê o povo ã legislar. E c-omo ·a
opiriião pública não é um bando de andorinhas,
voando juntas,n~ mesma direçã~. natura( que D?
próxima Assembléia estejam representadas distintas
correntes, várias tendências, todas as minorias, ainda daquelas, .. mulheres chamadas vagabundas, que
são desgraçadas~ sào exploradas e são infecundas",
o para as quais o poeta Vínicius implorava a piedade
do Senhor.
·Cr:eio_chegado o instante de imphmtar:-se no País
o sistema parlame"ntar de governo, sem as imperfeições inevitáveis que marcaram a teb.tativa de
1961, remédio heróico aplicado para conter a guerra
civil, que se prenunciava inevitâvel. Quem acampa. nhou, no Congresso Nacional, aqueles dias intermináveis e tempestuosos, em que as sessões da noite
emendavam nas das madrugadas, compreenderá
que, com todos os defeitos que as dificuldades cons-

O ~Sr~ Gastio Môller- Permite V. Ex" um aparte'!

O SR. NELSON CARNEIRO - Co_m muita hoil.ra,
.:oncedo o aparte.~? nobre Senador Gastão Müii~r.
O Sr._Ga_stão Müller- Senador Nelson Carneiro; a
-minha iilterpelação é para aprender, simplesmente-para.
ap-render: Eu, pelo que pouco estudei sobre teoria política.. dentificrutie:fiti falando, apreendi <Iue o par[amentarismo pressupÕe Partidôs sôlidos e bem organjzados. EU
pergunto a V. ExJ·: nós jã ternos esses partidos sólidos e
bem Organizados, que dariam -embasa~·ento ao regime
parlamentarista, aO qual, em princípio; teoricamente
pelo menos,.SOtl_a favor?
O SR. NELSoN CARNEIRO - Espero que até a
data da Constituinte de 1987_haja par~idos"solidamente
constituídos no País. Quem destroi os partidos é exatamente o Presidencialismo .. Podemos observar isto, os
partidos nascem, creScem, dividem-se, destrõem.-se. t\~
~-os partidos que chegam ao poder começam a se dividir e
aqueles que perderam o poder se dividem muito mais.
IstO res-tllta do presidencialismo, porQue o presidencialísmo é a ditadura de Um partidO ou de um grup-o parti~
dâ_rio durante um determinado período. O parlã.mentarl.Smo- é a poSsibilidade da sub_stituição dós partidos no
poder sem o.s ti aumàs e sem os çhoques causacl:os_ pelo
·
·
·
piesidencíalismo.
O Sr. Gastão MüUer- Muito -obrigado a V. Ex'---

'

O SR. NELSON CARNEIRO - Conch•o, Sr. Presidente.
"Chefe de Governo durante o primeiro Gabinete
=-parlamentarista, Tancredo Nev~. _ao constituir o
Minist~rio que não chegaria a empossar, buscou o
·apoio parlamentar, cOnvocando para aw:iliâ-lo.'' ·
Sr. Presidente, são istes, entre muitos, os aspectos que
éu queria "focalizar a respeito da cônvocação da Consti-.

tuinte, mas: não o faço porque outros eminente_s colegas
jã o fizerãm com mais brilho, mais lucidez e mais competência. (~u-ito be~_l Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Concedo a

-~~p-ãhivra ao--nobre Senador·Lourival Baptista, para uma
comu~iCação.

- --

·

O Slt LOÜRIVAL BAPTISTA (PFL- SE. P..-a
urna breve-comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senar,lores~
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Quanto ao fato de ser um dos Hgrandes e ricos proprietários contrãríos à reforma agrãria", trata-se de um
"ivlàente exagero do rrialiciciso e anônimo informante.
Infelizmente não figura·- entre os., ''grandes proprietários de terras", que justificasse o meu nome entre os latifundiãrios, embora considefe perfeitamente legítima o
direito .de propriedade da terra.
Há pois equív«;)CO ·que acredito não ·seja proposital e
desejo seja retificado, a__fim_ de que não me atribuam uma
coisa, como é notório, não tenho.
Creio ser oportun-O e necessãrio este desmentido a fim
de cortai pe[a raiz uma, insidiosa notícia apenas aparentemente inofensiva. (Muito bem! Pa[mas.)
O S.R. PRESIDENTE {Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Altevir Leal, para uma breve
comunicação.

O SR- ALTEVIR LEAL (PDS- AC.

~

a Jornal do Brasil de quinta-feira passada, 30 de maio
do corrente, a pretexto de divulgar notícias sobre a proposta de Reforma Agrária do Governo do Presidente José Sàrney, e sua tramitação no Corigresso Nacional, vei- ·
culou informações segundo as quais nas bancadas do
PDS e do PMDB,. "brilham proprietários de terrã do
maior quilate e referindo-se ao PF.I,.~ díz textualmen~

"E._ esse também o argument<? invocado pelo PFL
para censurar a proposiá do Governo. Estão abriga- ,
dos nesse partido proprietários de terra corria Lourival Batista (SE e Altevir Leal (A C), todos preocupados em gue a reforma agrária respeite o dirc;ito de
propriedade."
Todavia, o que me leva à esta tribuna para uma brevíssima comunicação é a frágil e -maliciosa tentativa -de inclusão do meu nome nesse noticiário, dizendo estar eu
solidário com as censuras· fo-rmuladas contra mencionada proposta de Reforma Agrária, pelo fato de.ser também um dos felizardos e ricos proprietârios de terra e,
como tal, vigilante na defesa dos direitos de propriedâ.de.
No que me diz respeito, cumpro o dever de repelir a
insinuaÇão·_relativa à minha posição contrãria ao projeto
governamental.
Essa pequena intriga não merece crédito porque Simplesmente divulga uma inverdade.

Para~

um,a co-

municação. Setn revisão do orador.)- Sr. Presidente.
Srs. Senadores:
Na mesma reportagem em que se citOU o nobre colega
Lourival I,Japtista, eu também fui citado. Quero deixar
bem claro que me sínto orgulhoso quando me çhamam
de latifundiário, Porque nasci no Acre, criei-me no Acre,
trabalhei no Acre e, se assim dizem, é uma prova de que,
ao tempo que estíve no Acre, produzi p-ara a mánutenção
do meu Estado e do meu País .. Em 1964, disseram que eu
-era o maior latifundiário do mundo. Realmente, eu o fui,
mas esquecem de dizer que fui o maior produtor de borracha dQ mundO, quªndo, nas minhas propriedades,
existia, sob a minha tutela, 3.250 seringueiros com 25 mil
Pessoas e seus familiares. Produzi,_ naquel~ êpoca, I :SOO
toneladas de borracha, passando a ser o maior produto~,
de borrac·ha do Brasil, portanto, sendo um dos homensque evitaram a..maior saída de divisas do meu País. Por
isso, digo que me .orgulho de ser làt"ifundíâi"ío. Hoje, afndàtenho, no meu Estado, 18 seringais. Não sei quanto
medem -meus seringais, porque nunca me veio a CuriOsidade de medir minh_as prOpriedades. Sei que sou _proprietárió &-18-Se"rlngais, todos produtivos, e acho que é muito cedo para eSse Governo falar sobre a reforma agrâria.
O Governo devia se preocup'ar era com a falta de finariciame·nto~i para manutenção de seringais, pols, ultimamente, foi dada uma miséria de 32 milhões para produzirem 300 bilhões de crUzeiros. Com isto é que o Governo·
deveria se preocupar, isto é, com·a falta de recursos para
a manutenção dos Seringais nativos, talvez, como propósito de provocar importações.
· Portanto, Sr. Presidente, isto eu digo, tenho orgulho
de ser proprietlrio no meu Estado, porque trabalhei,
. ajudei meu povo e ,eles estão lá para fazer, a qualquer
tempo, qualquer declaração a respeito do m~u comportamento de quando fui o maior proprietário do mundo e
qua-ildo fui o maior produtor de borracha do meu Pafs.
Eles estão lá para dizer do meu comportamento, de
quem era eu. Hoje, eles têm saudade do meu_ tempo.
Era esta a minha declaração. (Muito bem!)
.

I

O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto) -Concedo a_
palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas., para uma comunicação.

·: ·o ~SR. ÉENOlli VARGAS (PDS- SC; Para uma co-:
munic~o.)-

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
~
Os funcionários do Ministério da Agricultura regidos
__;_por tabeJa especial, responsáveis pela inspeção de produtos de origem aninial, há pouco tempo, entraram em greve nacional, reivindicando o que consideravam direito
seu..
. Com a promessa de recuperação salarial que pelo menos recompusesse o minimo salarial, bem como, compromisso do cume para solução no sentido de que s~a
atribuído a. es.s~. funcinãrios as vantagens das carreiras
que lhes correspondem, uma vez que integram uma tabela especial, sem aquçlas vantagens, voltaram ao trabalho
enquanto o governo atual se instalava.
Agora, passados quase três meses, nem uma palavra
maiS foi dada aos grevistas de ontem, dedicados servidores de semre e Que lJrestam serviços relevantes de ftscalização junto às in(,tústrias d~ produtos de origem animal.
Esta :minha fala é no sentido de despertar o Sr. Ministro- (ia Agricultura, o Minístério da Administração e demais órgãos nacionaiS enVolvidos na questão, para que
sejam agilizadas as providências acordadas clurante e depois da greve.
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IX- Independerâ de_ autorização da ·secretaria
Especial de Informãtica- SEI- ou do Conselho
Nacional de Informática - CONJN --.,. a exec~_ão
de nOvos projetas cujãtécnologia cujo pfOduto]ã
tenham sido aprovados pelã Secretaria Especial de
Informãtic3.- SEI."

Estes funcionários, responsáveis pela sanidade dos
produtos de origem animal que se industrializam ou são
exportados, são imprescindíveis num setor vital da atividade econõmica. Especialmente em Santa Catarina,
onde é grande o número de frígoríficos fiscalizados por
esses técnícos, -a soluçào favorável de seus pleitos trará

tranqmlidade ao trabalho que diuturnamente

e

d~empe

_ Art. 39 O art. 29, da lei n9 7.232, de 29 de outubro
âe 1984, passa a vigorar acrescido do seguinte:

nham.
Fica aqui nossa advertêncioa para que, mais uma vez,
a produção nào venha a sofrer corn novas paralisações.
O importante, no dc!senláDCC de Wti~ greve, não é ape-nas a sua suspensão. Igualmente imprescindível que se
cumpram as promessas feitas aos que voltaram ao trab3-

"~arágrafo único. A compatibilízação de procedimentos a que se refere este artigo visa: asségurar
o maior grau passivei de coordenação no desenvOlvimento e desc~ntralização dos pólos de informãtica. cibendO a responsabilidade decisória final ao
CoriseHiO de Administração da SUFRAMA, como
órgão orieD.tador e supervisor do desenvolvimento
rCgional."

lho.
No aguardo dessas providertcias, os servidores regidos
por tabela especial e responsâveis pela ínspeção de pro~
dutos de origem animal começam a descrer das soluções
acordadas, e ansiosos desejam não ser esq'uecidos pelas
autoridades da autodenominada Nova República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS·SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Eunice MíchiJéS - Raimundo Parente
-Gaivão Modesto- Odacir Soares- Gabriel Hermes
....:..... Josê Lins - Milton Cabfal -Guilherme PalmeiraCarlos Lyra- Fernando Henríque Cardoso- Benedito
Ferreira - Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a r~lizar·se hoje, às 18
. horas e 30 minutos, destinada a apreciação das seguintes
matêrias:
-Projeto de Lei da Câmara n9 31, de 1985;
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 184,
de 1984; e
- ProJeto de Lei da Câmara n9 5, de 1985.

Sobre a Mesa, proje,tos que vão ser lidos pelo Sr. )9Secretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEIDO SENADO
N• 153, de 1985
Introduz modificações nal..ei n~' 7.232, de 29 de ourubro de 1984, que "dispõe sobre a Polltica Nacional·
de InformJitfca, e dá outras proVIdências", e no
Decreto-lei n9 288, de 28 de fevereiro de 1967, que
"altera as disposições da Lei n9 3.173, de 6 de junho
de 1957, e regula a Zona Franca de Maru~us".
O. Congresso Nacional d~reta:
Art. 19 O item Vf do art~ 7'~ da Lei o9 7.232, de 29 de
outubro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:.

.. "VI- opinar sobre a concessão de beneficio~
fiscais, financeiros óU- de qualquer outrJ;t natureza
por parte de órgãos e: entidades da Administrã.çãÕ
Federal a projetas do setor de infonnãtica, s_em prejuízo da competência decisória dos -Conselhos de'
Aaministraç"ão da SUFRAMA e SUDAM, no tocante aos projetas e .incentivos de desenvolvimento
regional, processados na forma da respectiva legislaçào;"

de

Art. 29 Ao art. 89, da Lei n~"7.232, de 29 de outubro
de 1984, ficam acrescentados os seguintes incisos:
''Art. 89
.. ~ •..•. -••. -~"'""'~-'..-;~.~~··· .•
VII- As decis§_es da Secretaria Especial de Informática·- SEI-- estarão sujeitas ao decurso de
prazo de 90 (noventa) dias, no toc~t-~ aQs projetos
enquadrãveis no_ in~so V deste artígo, e de 30 (tririta) dias,_ no tocante ao subseqUente inciso VI,
considerando-se aprovados os projetas e pedidos·
sobre os quais não tenha havido a decisão dentro
dos prazos aqui fixadOs;.
VIII - Pode rã o ficar suspensos os prazo-os referi~
dos no inciso anterior, se houver diligências, e, satisfeitas eStas, voltar-se·á à contag~m do prazo interrompido;

Art. 49 t pro'rrogado por 15 (quinze) anos a data limite a que se refere o art. 42 do Decreto-lei n9 288, de 28
de fevereiro de 1967.
Art. 5" São mantidos_os incentivos fisca_i_s especiais,
creditícios e de Outra nã.tureza, definidoS no Decreto-lei
n9 288, de 28 de fevereiro de 1967, para .as empresas já
insfaladas ou que venham a se instalar n~ SUFRAMA.
Art. (ft Esta lei entrará em viSor na data de sua
publicação, .revogadas as disposições em contrário.
Jusdficaçio
De acordo com a Lei n"7.232, conlobem se vê nO inciso VI, do art. 79, cabe ao Conselho Nacional de Infonnática e Automação opinar sobre a concessAo de beneficias, e não suprimir incentivos fiscais, financeiros e outros de qualquer natureza.
Limitando-se a -competência do CONIN a opinar
sobre a matéria1 cumpre ao legislador resguardar as atribuições dos três. organismos de desenvolvimento regional, referidos no item modificado pela proposição (art.
19), no que_diz respeito a projetas e incentivos que fazem
parte das leis que os criararri.
No que se refere ao art. 2'~ da iniciativa, os órgãos do
<J-overnó da União, ao cumprirem as políticas e diretrizes federais, costumam deixar atônitos os meios empre-- saciais do País, como resultado de indefinições e incoe-rências que marcam a sua conduta no trato de questões
de interesses públicos.
A Lei de Informática e AutomaQão, em seu art. 89, aumenta a margem de insegurança dos empresãrios qUando dei.xa de fixar prazos para as decisões da SEI, no que
se relaciona a Projetas e pedidos de_licença de importação. Somente será eliminada essa falha, se resguardarmos os interesses do empresariado mediante uma definição clara de prazos pata as mencionadas decisões.
--Q-uanto ao art. 3'~, sabe-se que o acordo entre a SEI e a
SUFRAMA especifica como objetivo estratégico a ser
atingido a consolidação do pólo industrial da Zona
Franca de Manaus, reconhecendo que a dinamização da
economia local depende da instalação de i_ndústria e de
produtos que exigem tecnologia de ponia. Se é de todo
modo _desejável a coordenação de esforços, resta o fato
inarred"àvel_de que a reponsabilidade decisória final do
desenvolvimento regional tem de ser cometida aos Conselhos de Administração dos órgãos especiB.lízados em
desenvolvimento regional, sens1veis aos problemas e anseios da região_,_Assim o dispõem as leis específicas constitutivas desses órgãos, sendo desaconselhável agravar-se
o centralismo burocrãtlco, jâ exagerado no Pais.
O relacionamento entre· a SUFRAMA e a SEI deve ser
coordenação e não Qe subordinação,_ cabendo a esta a
. apreciaÇão têcnica a formulação de sugestões, não devendo entretanto superpor-se, em . nome de interesses
centralistas, às decisões dos órgãos especializados em desenvolvimento regional.
Nem ê admissível que os procedimentos de compatibiIi~ção facultem, por inércia burocrãtica, postergarnento
de decisões e indefinições de atribuiç?Ses, ou a CQncen~
tração'da atividade industrial de informãtica no CentroSul, quando é objetivo _legal e constitucional a valori~
záção das regiões menos desr:nvolvidas do País.
Os arts. 49 e 5", por fim, vislumbtam suprir necessidades de planejamento a longo prazo dos investimentos, a
_tim de assegurar-se período razoãvel de amortização, e
de oferta imperiosa de incentivos, particularmente nas
regiões s:ubçlesenvolvidas que de per si apresentam maior
risco ináustrial.

~
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Considerando dl:snecessária qualquer ênfase maior às
peculiaridades e _carências da Zona Franca de Manaus,
hoje e no futuro sem poder prescindir de legislação que
assegure a proteção e continÚidade do seu desenvolvimento, .creio firmWlente que este projeto merecerá a
unânime aprovação do Senado da Repllblica e da Câmara dos Deputados.
SÓbretudo p_orque se apresenta com a nítida característica das irricíatiVas que perseguem tão só as finalidades mais altas do interesse social, com o qual certamente
estão comprometidos todos os senhores congressistas.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 1985. -Raimundo

Parente.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7 .232,

DE 29 DE OUTUBRO DE !985
Dispõe sobre a Politica Nacional de Informática, e
dá QUtra.s providências

Art. 79 Compete ao Conselho Nacional de lnformãtica e Automação:
I - assessorar o Presidente da República na formulação da Política Nacional d,e Informática:
I I - propor, a cada J(três) aitos, ao Presidente daRepública o Plano Nacional de Informática e Automação,
· a ser aprovado e anualmente avaliado pelo Congresso
Nacional, e supervisionar sua execução:
rn- estabelecer, de acordo com o disciplinado no
Plano Nacional de Informática e Automação, (vetado)
resoluções específicas de procedimento a serem seguidas
pelos órgãos da Administração Fed_eral;
IV- acompanhar continuamente a estrita observância destas normas;
- V ---Opínar, previamente, sobre a criação e reformu- .
lação de órgãos e entidade.<>, no âmbito do Governo Federal, voltados para o setor de informática;
VI- opinar sobre a concessão de beneficias fiscais, finaitceiros ou de qualquer outra natureza por parte de órgãos e entidades da Administração Federal a projetes do
setor de informática:
VII- estabelecer critérios para a compatibilização da
política de desenvolvimento regional ou setorial, que afetem o setor de infonTiática, com os of?jetivos e os princípios estabelecidos nesta Lei, bem como medidas destinadas a promover a desconcentração econôm ica regional:
VIII -estabelecer normas e padrões para homologação dos bens e serviços de informática e para a emissão_ dos correspondentes certificados, ouvidos previamente os órgão.s técnicos que couber:
IX- conhecer dos projetas de tra~ados, acordos, convênios e compromissos internacionais de qualquer natu~
reza, no que se refiram ao setor'de informática;
X- estabelecer normas para .o controle do Ouxo Çe
dados transfronteiras e pan1 a concessão de canais e
meios de transmiSsão -âe dados p~ra ligação a banco de
.dados e redes no exterior (vetado)~
XI- estabelecer medidas vjsando à prestação, pelo
Estado, do adequado resguardo dos direitos individuais
que diz respeito aos efeitos da informati~
e públicos
zação da sociedade, obedecido o prescrito no artigo 40~
XII- pronuncillt-se sobre currfculos mínimos para
forma.cão profissional e definição das carreiras a serem
adotadas, relativamente às atividades de informática, pelos órgãos e entidades da Administração Federal, Di reta
e lndireta, e fundações sob supervisão minis~erial;
XIII-decidir, em grau de recurso, as questões decorrentes das decisões da Secret<t~ia Especial ~e Informática;
XIV- opinar sobre as condições bãsicas dos atas ou
contratos (vetado) relativos às atividades de informãtica;
XV- propor ao Presidente da República o encaminhamento ao Congresso Nacional das medidas legislativas complementares necessâri3s à execução da Política
Nacional de Informãtica; e
XVI- em conformidade com o- Plano Nacional de
lnformát!ca e Automação, criar Centros de Pesquisa e
Tecnologia e de Informática, em qualquer parte do Território N'acíonal e no exterior.
'

no

1630

Junho de 19R5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira- 5

Da Secretaria Especial de InformátiCa
sopra a cada inverno na renOvação permanente dos ares
Art. 8"' Compete à Secretari;;t Especial de Informátide liberdade tão vivamente cultu.ados pelos gaúchos, essa
ça _SEI, órgão subordinado. ao Conselho Nacional de
rodovia integra aspirações,. sonhos, esperanças, econõlnformática e Automação -:- CONIN:
mias e culturas de um mesmo povo que, no entanto, sem
r_ prestar apoio técnico e administração ·ao -Conseela estaria dissociado na imensidão territçrial do nosso
lhO Nacional de Informãtica e Automação- CONIN;
Pais.
I f - baixar, divulgar, cumprir e fazer cuffiprii aS resoT3..ocredo Neves, o menino de São João Del-~Rei,_~resJuções do Conselho Nacional de Jnformãtica e Autpceu, foi vereador, deputado estadual, deputado federal,
mação_ CONIN, de acordo-com 0 {tem lli do arti$O
senador, governador, ministro e presidente da Repúbli7"'·
·
ca. Cidadão do Brasil, morreu quase um sim bolo nacio'111 _elaborar a proposta do Pla"no Nacional de lnnal. Paradigma de homem público, fez da sua vida um
formática e Automação, submetê-la ao Conselho Naciopreito permanente à liberdade, à concórdia e à democranal de Informática e Automação e executã-la na suaâiea
cía:- Foí~se o homem. Ficaram o seu exemplo e as suas
de competência, de acoido coro _os itens n e III do artigo
·!~~~:·;~ui-los e perpetuá-los, eis a responsabilidade de
7
~ adoiar as medÍdas nec~sárias à execução 'da .."
Denominar Tantredo Neves a BR-158 ~â a pefeniPolitica Nacional de tnformãtica no que lhe couber;
zação do seu nome e ·mais uma forma de ma.nt~ presenV _analisar J! decidir sobre os pí'ojetos de desenvolvite., agora e no fuq..1ro, o significado grandioso de sua o_bra
menta e produçãO de ben_s de informãtica (vetado); e
pÓlitica.
VI_ manifestar-se-p-reviamente sobre as importações
~A1nubmeter este projeto de lei à superior apreciaÇão
de bens e serviços de informática por 8 (oito) anQs. a
dos senhores membros do Cong1esso Naciõilal, foço-o
contar da data da publicação desta Lei, respeitado o dis-.
convicto de e~tar coerente com a vont~de d~ p~pulaçào'
posto no item Ilf dQ art. 7q_
---- do me!J_Estado, Mato Grosso, e, poilsso, peÇo e espetõ
a .manifestação favorável de todos.
. . . . . . . . . . . -.>-~ ._,._ •• ~ - - - - - - - - ~- ~"--- • • - : · ' " . - • • • ·---~-.-.Sala das Sessões, em 4 de junho de 1985. ~ G~io
Müller.
An. 29. Ficam ratificados os termos do convênio
para compatibilização 'de procedimentos em ·matéria de
(Ãs Comissões de ConstituiÇão e Justiça, de Eduinformática e microeh::trónica, na Zona Franca de Macação e Cultura e de Transportes, Comunicações e
naus. e para a prestação· de suporte técnico e operacio'Obr"as PUblicas.)
·
nal, de 30 de novembro de 1983, celebrado entreª Superintendência da Zona Franca de: Manaus-:-SUFRAMA
e a Secretaria Especial de lnfonnãtica -·SEI, com~ inPROJETO DE REsOLUÇÃO
terveniência do Centro Tecnológico para Informâtica e
N• 16; de 1985
da Fundação Centro de Anãlise de Produção Industrial,
que passa fazer parte integrante desta. Lei.
Çoncede aos ex-Senadores da República. o direito
de ub1ização dos serviços técnico-assistencia.is do SeDECRETO-LEI N• 288,
nado
Federal .que discrimina, e d' outras providên-DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

\v

Tudo isto, do ponto de vista material, aconselha que o
Senado, ao menos aos seus ex-integrantes, dispense a
atenção que lhe for possível.
·
Daí o presente Projeto de Resolução.
Sala das Sessões, em 4 de junho de 1985. - :Umoir
Vargas- H.elvídio Nunes- Raimundo Parente- Carlos Alberto - ~utahy Maga1hies - Nelson Carneiro Jorge Kalume - Aitevir Leal - IAii:z Viana - Virgt1io
Tá vota - lomanto Júnior- Octávio Cardoso- Cesar
Cais.- Martins Filho- Mário Maia- João Lobo·· Odacir Soàres - Joio .Castelo - Alexandre Costa- Alcides Saldagha - Carlos Lyra - Américo de Sonza Itiunar Franco - l.ourivaJ Baptista - Moacir Duarte Gabriel Hermes - Gastilo MüDer.
TRECHO DA ATA DA COMISSÃO DIRETORA A QUE SE REFERE O AUTOR DO PROJETO
A seguir, Os Senhores I 9-Vice-Presidente e -39-Secretãrio propõem, a exemplo do adotado, relativamente. aos jornalistas credenciados no Se~ado Fede:-at, que
esta Casa conceda assistência médica, pela Subsecretaria
de Assistência Mêdica e Social - SA MS "aos exSenaç(ores. A Comissão Diretora, após debater a matêria,_com abstencão de votos por parte do Senhor Presidente e do Sr. 29-Vice-Prisidente, decid.e autorizar o
atendimento, como proposto, pela maioria dos presentes.
Sala da Comissão Diretora,, 5 de janeiro de 1983. J8.rbas Passarinho, Presidente - Jorge Kalume, 29Secretário.
(Às Comissões de Const(tuição e Justiça, Diretora
e de Finanças.)

___ cias.

Altera as disposições da Lei D9 3.173, de 6 de junho
de, 1957, e ~-egula ~ Zona Franca de Ma naus
'

.....

~-- ~

,_,_

....... --. ··---.

~ -~---

O Senado Federal resolve:

. Art.

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

Art. 42. .As isenções previstas neste decreiO:.fC:i vigorarão pelo 'prazo de trinta anos, podendo ser prorrogadas por decreto do Poder Executivo mediante aproVação
prévia do Conselho de Segurança Nacional.

...

·---~-.~-.-

...

·~-·.·. ~-.-.-.

-- ........ -· -- ....... ·-:--

(Às Cumlssi)es de Constituiçd_o e Justiça, de Ciência e Tecnologia. df! Assuntos Regionais e de Finanças.)

PROJETO DE LEI
· N• 154, DE 1985
Denomina Rodovia Presidente Tancredo Neves a
BR-158, que liga Altamlra, no Pará, a Santana do
Livramento, no Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. )9 Denomina-se Rodovia Presidente Tancredo
Neves a BR-158, que liga as cidades. de Altamira (PA) a
Sàntana do Livramento (RS), passando "por São Fêlix,
Xavantina, _Barra do Garças e Ar-<~.garças (Mn, Jataí
(GO), Três Lagoas (MS), Presidente Venceslau (SP),"Paranavaí e Campo Mourão (PR), Ira{, Panambi, Cruz AI.ta. Santa Maria e Rosário do Sul (RS). .
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3"' Revogúm-se as disposições em cõfitrário.

Justlficaçio
o:objetivo da presente prõposição hão ê simplesm"ente
prestar mais uma homenagem à ffiemória do Presidente
Tancredo Neves.
_
_
· A BR.......:158. com seu traçado irregular, cobre' uma· distância de 3.600 qui)ômctros c põe em contato os brasilei~
ros dos Estados do.Amazonas, Mato .Grosso. Goiás,
Mató Grosso do Sul. São Pa_ulo•.. Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul.
Da Amazônia ricU e -~inda deSconhecida, onde patrícios nossos, de todas as regiões, sornam-se. na busca e na
produção de riquezas, até os pampas, onde o minuano

-;_-

19 Os ex:senadores da República, além do livre
acessci ãOPlenário da Casa, poderão fazer uso dos serviços mêdicos., ondontólogicos, laboratoriais, análises, ·
farmacêuticOs~, reprográficos, assim como da Biblioteca,
Arquivo e PRODASEN do Senado Fed~al.
ArL 2"' A Mesa do Senado Federal baixará, em 30
dias, Q.competente Ato regulamentando esta Resolução.
Art. 3"' Esta Resolução entra em vigor na data de
:su·ã-pubJicaçào, revogadas as· disposições em contrári~.
Justificaçio
Na esfera de competência privativa do Senado Federal
(art. 235, letra c, do Regimento Interno), faz-se a apresentqção do presente Proieto de Resolucào.
Tem sido uma tradição da Casa d.ar aos.e~..SCnadores
um tratamento cordial~:m respeito aos serviços que prestaram ao Senado e à Nação durante seus mandatos.
Dentro de;sta maneira de ver a posiçãÕ dos exSenadores na convivência çom o Se1_1ado, tem sido normal o uso, por estes, de vários dos serviços do Senado
Federal, -o que .ê aplaudido por todos os titulares.
ReCerúetne!ltc a MeSa Uiretora editOu Ato regulamentan,do o. uSo (fQ~ serviças médicos do.Senado Federal,
não tendo sido incluídos entrê os usuários, daqueles serviços, os e~-Senadóres e suas famílias.
·
Naturalmente este comportamento deve decorrer do
fato de não existir uma 9-isposíção legal, votada pelo Plenário, que autOrizasSe aquela concessão, embora fosse
consuetudinária esta prática entre os serviços do Senado
Federal._ ex_Rvi de decisão da Mesa Diretora. em 1"' de janeiro de 1983.
Para facilitar a futura atuaçào da nossa dignaMesa
Diri:torã, ê que se propõe ·o ·presente Projeto de Resolução, que conta com o apoiamerito de expressivo número de Senadores,
Seria dispensável destacar que hã senadores, congressistaS, encanecid"os no ·serViço·da ·casa e que nào dispõem
de outra fonte de assistência, justamente, pelo fato de terem _sido, apenas, congressistas.
O nosso IPC, sempre em Qifkuldades, tem"umagama
muifo restrita de amparo aos parlamentares e exparlamentares, rião dispondo, por exemplo, de serviço
mêdíco para seu contribuinte.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às c6missões competentes.

·o SR. PRESJDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
S0;bre a Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
}9-Secretário.

t lido o seguinte
·O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em Votação o
requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- P.A..)- Sr. Presidente,
peço· verificação de quorum,0 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Pedid'a a veri~
ficaçã:o e não havendo número em plenário para deliberacão. a sessão ~erá sUspensa por dez minutos e reaberta
para nova verificação.
(Suspensa às 16 horas e 37 minuto.ç. a sessão é reaherta às 16 hora.ç e 47 minutos.!

Õ SR. PRFSlDENTE (Martins Filho)"- Está reii.berta a sessão. Pers.istindo a falta de quorum, a Presidência-·se dispensa de proceder a verificação solicitada.
O rcqueriinento fica prejUdicado.
·
Em conseqüência, as matêrlas da OrdCrn do dia, todas
cm fase de v_()tação, constituída dOs Requeri!f!entos n11s
57 e 58, .de IÇI85~ Projetas de Lei do Senado _n"'s 26f79, 2~
340. 18 e 320. de 1980, ficam com 3: sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinãria.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Volta-se à
lista de madMcs. Concedo a palavra ao nobre Senador
Alexandre C{)Sta. pOr cessão do nobre Seilador Fábio
Lucena.
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O SR. ALEXANJ)RE CÓSTA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
OPERADOR, SERíf PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE.(Martins Filho).:_- C~ncedo a·
palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

O SR. ODACIR SOAR!l:S (PDS- RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: o
Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade de
Gua:jarâ-Mirim, em Rondônia, Vereador Paulo Saldanha Sobrinho, enviou-me oficio que tenho em mãos,
acompanha:ndo do Requer.ímento 109; de !985,'do Vereador Antônio Barrozo da Cunha, no qual aquele. des~

tacada e lutador companheiro pleiteia a conces~ão de
Justas retribuições pecuniárias aos servidores da SUCAM lotados em Rendônia, bem como igualmente rejvtndíca a alteração na legislação trabalhista no que diz .
respeito 'ao,s prazos de aposentadoria daqueles que lidam. rio dia-a-dia do combate ao mosquito transmissor
da Malária, com produtos altamente tóxicos, cUjo manuseio pode levar até à morte ..
Faço ~eus, aqui, deste plenário, os termos do requerimento, no qual o combativo Vereador Antônio Barrozo
da Cunha defende"Jegítim:ãs reiVindicações dos servidores da SUCAM no Estado que tenho a fwnra de representar no Senado Federal.
Pleiteia o parlcimentar a aplicação do princípio da
eq(ljdade entre os servidores da SUCAM lotados no Est~do do Amazonas e os qué se acham em serviço no Estado de Rondônia. Isto, ~,iliás, deveria ser até desneçessário, pois a -própria SUCAM, atra.vés do seu Departamento de Pessoal, não deveria permiti:r que seryidores da
mesma categoria, desempenhando tarefas iguais. percebessem remi.meracões diferentes.
_
Os serVidores da SUCAM -rio Amazonas ganham um~
..gratificaÇão de periculosidade" equivalente a 40% de
seus·vencimentos. Já os de Rondônia nada recebem, a
despeito de desempenharem .as mesmas tarefas, de lidarem com o.s mesmos produtos tóxicos, de porem em risco, do mesmo m"odo, as suas vidas.
Entendemos todos que esse problema é de fãcil solução, pois é de Justiça que essa gratificação seja estendida a todos os que se enquadfCm, de fato, nas mesmas &1tuacões determinantes da concessão do benefício aos
funcionários da SUCAM no Amazonas. A discriminação de uns em relação aos outros, além de ilegal, é
odiosa, devendo esta falha ser corrigida rapidamente.
No mesmo requerimento, o Vereador Antonio.Barrozo da Cunha pleiteia que a diária da viagem, denominada "ajuda de custo" e destinada a pousada e_ alimentação, qile ê paga aos funcionãrios da SUCAM que em
serviço se deslocam de sua sCdc para trabalhar fora da cidade, nos casos de viagens com 180 dias~ recebam essa
diária de viagem também pelós sáb-ados e domingos englobados no perío_do.
Este pagainento não vem sendo feito nos casos dessas
viagens de 180 dias. A SUCAM somente paga de segun~
da a sexta-feira, alegando que no sábados e domingos o
funcionário não trabalha.
Na realidade, eles não trabalham mesmo. Estão descansando rlOrmalmente, usufruindo de· um direito de
todo servidor público, federal, estadual ou municipal,
que não trabalha aos sábados e domingos.
Mas acontece que o que está em discussão, neste caso,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não b o fato de o funcio~
nãrio estar trabalhando ou nãO;. Mas o de que se encontra deslocado, em trânsito, longe de sua residência de
origem, longe de sua família, devido à _ne~essidade de
serviço. E isto acrescido, ainda, pc:Jo aspecto de que não
tem condições de ir para a sua cidade· de origem, ficar
com a sua família, nos fins de se~ana, devidq_à cl_i~t_ância
em que se encontram neSsas viagei1S1oilgaS,-de-l80 dias.
Isto mesmo: de 180 dias! Viagens realizadas em situações
precãrias, embrenhando-se pela floresta, mato a dentro,
a pé, de caminhão, de carroça, em barcos pequenos, arriscando a vida para salvar outras do terrível mal que é a
malária.
Daqui pergunto: não é de justiça conceder essa ..ajuda
de custo" também aos sábados e domingos, inclusive
porque ela se destina a pousada e aUmentação? Seria o

- caso de se indagar: ou aos sábados e domingos os funcio.nários- não têm despesas, não comem? Se eles ~tão fora
de sua_s _residências, de suas cidades, é porqu_e foram a
sefviço. Entendo que cabe· à SUCAM, através de seus
funCionários erlcarregados do setor, uma avaliação correta do assunto. O pleito que os funcionários· da- SUCAM fazem através do Vereador Antonio Barrozo da
~Cunha dá exemplos de viagens ao longo do Vale do Rio
Guaporé, em condições precárias, sem meios de voltar
nos fins-de-semana, devido à enorine distância. Por tudo
isto, apelo igualmente aos responsáveis pela SUCAM,
ao próprio Ministro de Estado de Saóde, Exm"' Sr. Car~
los Santana, para que mandem estudar a questão e dêern
logo a justa solução ao p,roblema. Como está é que hão
pedi? continuar.
Entendo justo e cabível o que pretendem. os servidores
da SUÇAM, que devem receber essa "ajuda de custo"
por todo o tempo em que pçrmanecétem fora de sua se-.
de, quando em viagem ofici:ll, de serviço. Aliás, este e o
pi:ocedirnento do Governo Federal, quando quaisquer
de seus servidores viaja para trabalhar. Normalmente se
evitain- quando possível- as viagens incluindo os fins
de semana. Mas, se de todo isto é iinpossível, e este é o
c3so dO pessoal a que me refiro - as diárias são pagas
norrrJalmente. Por que, então, esta discriminação contra·
os servidores da SUCAM de Rondônia'?
Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o terceiro
apelo do Vereador Antonio Barrozo da Cunha refere-se:
'à possibilidade de que a·aposentadoria dos funcionãrios
d~ SUCAM que lidam com J?rodutos altamente tóxicos
seja reduzida ·para 20 anos de atividade. Ele pleiteia aregulamentação dessa aposentadoria levando em conta pa~·
receres médicos com observações seríssimas quanto ao
altíssimo risCõ
vida para aqúeles que trabalham com o
Dicloro-Diíenii-Dicloretano, o famoso DDT, substância
ut_iiizada no combate ao insidioscr mosquisto transmissor
da Malária, mas qUe, ao mesmo tempo, é tóxica para o
ser humano em 'alto grau.
No requerimento apresentado à Câmara de Vereadores de Guarajã-Mirim; o·Vereador Antonio Barrozo da
Cunha reporta-se a pesquisas realizadas em animais peixes e aves domésticas - que morreram em conseqUência de estarem em áreas pró11:imas da aplicação do
DDT. Os malefícios ao Ser hulnano são,' também, largamente comprovados.
Em co~seqüência. da toxicidade do cantata com o
oot- obrigatoriamente hã cantata com o produtovários funcionários era: SUCAM em Guajará-Mirim fo~
ram afastados de suas atividades por serem alérgiCos· a
essa composição química, OmitoS deles- com sérios
problemas de saúde. Outras pesquisas indicaram casos
de intoxicação _grave em pessoas que trabalham hã mais
de dez anos em cantata mesmo parcial com o mencionado produto.
-Sr, Presidente, Srs. Senadores, o apelo do Vereador
Antonio Barrozo da Çunha quanto à necessidade de ser
estudada a,posentadoria especial aos 20 anos de atividade
para os funcionários da SUCAM que lidam com o DDT
no trabalho que desenvolvem, deve merecer do Ministro
da Saúde a máxima atenção e o melhor interesse~ Muito
mais do que premiar com a redução do tempo de serviço
aqueles que trabalham expondo-se a um risco maior do
que os demais, em outras atividades, o que se trata é reduzir o tempo de exposição desses servidores ao cantata
permanente, diário, com o perigoso DDT. Nã~ se trata
nem .de uma redistribuição desses servidores em outras
tarefas, porque o ql!~ eles fazem, durante toda suO!- vida
profissional, é combater o mosquito trasmissor da Malária, manipulando o DDT. Ora, nada mais justo do que
aposentá-los com um prazo especial. Para isto,. o Ministério da Saúd~_ t~m __ço_nç:liçQe_s _to_tai:;_ de_ verificação.-Queseja-PrOCed~do um novo ejudíciqso estudo da matéria, a
fim de que seja recomendada a alteração da legislação
pertinente à. aposentadQria desses servidores.
Desde já, parabenizo o Vereador Antonio Barrozo d~
Cunha pela iniciativa de lutar em defesa dos legítimos in..
tecesses de servidores federais que têm cumprido bem
com. a nobre missão de lutar para preservar a higiene, a
saúde e a vida de milhares de brasileiros que vivem tão
distante dos centros urbanos e que, por isto mesmo, pre-

ae
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cisam ser: ªmparados por nós, com ·o atendimento àquelas reivindicações que são de direito e de humanidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito bem!

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 0 SR.
ODACIR SOARES EM SEU PRONUNCIAMEN-TO:
.
Exm~' Sr.
Sen. Odacir Soares
DD. Senador do PDS
Gabinete 31 -Anexo II
Senado Federal - Brasflia -

DF.

Excelentíssiri:Jo Sei:tbor Senador,
Apraz-nos"encamínhar a V. Ex', para cOnhecimento,
cópia do Requerimento n~" 109/85 de autoria do Nobre
Vereador Antônio Barrozo da Cunha- PDS, aprovado
em Reunião Ordinãria realizada dia 14 ·do corrente.
. Sem outro particular para o momento, aproveitamos a
oportunidade para reiterar a V. Ex', nossos protestos de
real estima e alto apreço.
A tenclosamente, Paulo Saldanha Sobrinho, Presidente
-CMGM-RO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal
de: Guajará-Mirim (RO).
Nesta

Sr. Presidente;
Co.nsiderando que os Funcionários da SUCAM, no
Estado do Amazonas. recebem ..Gratificação Periculosi~
dade", isto é, 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos, coisa que no Estado de Rondônia nenhum Funcionário é cõniemplado com tal beneficio;
Co.risiderando que a SUCAM paga uma "Ajuda de
Custo" que dar~se o nome de .. Diãria•• no valor de Cr$
36.399 (trinta e seis mil, trezentos e noventa e nove cruzeiros) aos Funcionários que se deslocam para trabalhar
fora da cidad~, servindo para alimentação e pousada .. ·
Decorre, entretanto, que nQ deslocamento de 180 dias,
como é o caso dos que viajam ao longo do Vale do Guaporé, a SUCAM não reembolsa os ..s,ábados e domin~
gos", acarretando, assim, grande prejuízo aos Servidores
em causa, _pois apesar de não trabalharem efetivamente
nos mencionados dias da semana, se encontram ..Deslocados. em Trânsito". longe de suas residências de origem;
Considerando finalmente que deveria haver um DECRETO _QU LET que desse direito a aposentadoria aos
FuncionáriOs da SUCAM, ao menos com "29 anos de
atividades", pois os mesmos trabalham com ..Substâncias Tóxicasn DDT (Dicloro-Difinil-Dicloretano) que
após pesquisas em animais (peixes e aves domésticas)
observou~se intoxicação grave (fatal) po'r terem entrado
em contato direto com o produto; em conseqüência da
toxidade do DDT, aqui em Guajará-Mirim, alguns Funcionários foram afastados do trabalho por serem alérgicos a composição química em causa. muitos deles com
sérios problemas de saúde. Observa-se, ainda, casos de
intoxicação grave a pessoas que trabalham hã mais·de 10
anos em cantata parcial com o referido produto~
REQUEIRO à Mesa, após ouvido o ~auto Plenário
da Casa, seja oficiado ao Exmi' Dr. Carlos Correia
Sant'ana DO. Ministro de Estado da Saú_de, com cópia
aos Senadores: Odacir Soares e Gaivão Modesto, ainda
aos DePutados Federais: Francisco Erse, Rita Furtado,
Franclsco Sales, Leônidas Rachid e Assis Canuto, solici~
tando 'um estudo minucioso nas consideraçÕes acima expostas para um possível atendimento as reivindicações, .
dentro das limitações daquele Ministério Público.
Plenário Clodoildo Moura Palha, 14 de maio de 1985.
Antonio Barrozo da Cunha, Vereador do PDS.
O SR. ~RESIDENTE (Martins Filho)-~ Concedo a
palavra à n_obre Sen~u;iora Euni_ce Michiles.
A SRA. EUNICE M[CHILES (PFL -AM. Pronuncia o seguinte discUrso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
AS esperanças amazónicas que foram renovadas com
o despontar dós novos tempos sob a égide da Nova Re~
pública, principalmente em nosso Estado, começam a
sofrer, diante da falta de atenção, para com os problemas que afligem uma população que continua sendo dis-
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criminada pelas diretrizes pollticas que norteiarO. as estratégias administratívas nacioliajs.
A Amazônia- uma região &i&ã.rites"cii-_--de vastíssimas potencialidades permanece_ sendo, hoje como no
passado, apenas um enorme. apêndice incrustado no
mapa do Brasil, sem força poHtica e econôtnica para se
fizer ouvir.
As muralhas discrim-ina16riaS-que tanto combatemos,
que dividem o País em dois hemisférios, um rico e· outro
paupérrimo, estão crescendo, e o homem amazônico
paga co~ seu sacrifício o salário da, insensatez, porque
deseja ser brasileiro, e não apenas uma espécie de "entea~
do" de um País chamado Brasil.
Os exemplos são inum-eros e b~S-iã:nte sign.irlCadvos,
municípiOS qUe foram criados para atuarem como pólo
de fixação de populações interioranas, marcos de nacionalidade em plena selva amazónica, foram extjntos, sel'!l
que fossem levadas em consideração a_s potenciatidã<!eS
das áreas em que estãO {oca!izados.
O povo amazonense não cotnpreende o po~quê desse
descaso para com a situação aflitiva que a BR-319 atra-.
vessa. É inadimissfvel que uma rodovia construtda com
tanto sacrifício, eivada de esperanças, não c_onte com recursos para conservá-la, a exemplo das que seguem outras regiões e Estados mais poderosos política e econo~
mica mente. E o que mais estranhamos ê a h1sensibiiidade
do Departamento Naciorial de. Estradas de Rodagem,
que mesmo sabendo da importância da rodovia para o
abastecimento e circulação de riqueza da região, ainda
não tomou as providências urgentes e necessãrias qii:e eS,;
tão sendo reiteradamente solicitadas, jã que o Amazonas
estã sendo prejudicado em seu abastecimento, e cOiii-o ~o
portal rodoviãrio da Amazônia Ocidental o problema
extrapola~se para toda a região, hoje pagamos mais caro
o alimento, porque os caminhões deixam merca-doria em
Porto Velho, e estas chegam à capital amazonense atravês do sistema de balsas _que as oneram de forina considerável.
Centenas de caminhoneiros estão recusando Carg"a
para Manaus, nã-o- querem cumprir a via sacra n.a
Manaus-Porto Velho. E o resi.lltado é que com essa situação cria-se o bloqueio rodoviãrio da capital amazonense e, conseqUentemente, de toda a Amazônia Ocidental.
Não podemos 'aceitar as desculpas de que o teinpo
chuvoso impede os trabalhos de recuperação da
Manaus-Porto Velho, entendemos que não existe muita
disposição de trabalhar pelo Brasil Norte, o que vem impedindo que o Amaz.o[las e a Amazônia Ocidental possam Ji~ar-se ao restQ do Pais através de uma rodovia.
Doenças cíclicas e desconhecidas ceifam, anuatmCnte
centenas de vidas de nossos irmãos que ajudam o País a
crescer, mas, a nação jamais se sensibilizou para os pleitos, os reclamos, as súplicas e apelos que foram feitOs
para que fossem deslocadas equipes médicas e cientlfica"s_
para detectar as causas, os agentes da febre negra, que
continua semeando cruzes de todo o vale amazónico sem
que as autoridade$ féderais responsá.11eis tentem, ·pelo
menos. conhecer o problema.
A Zona Franca de Manaus, desde sua criação, vem
sendo vítima de mutilações !mpatrióticas que têm -impe.:
dido que homens brasileiros ocupem de forma efetiva e ·
definitiva o gl-ande vazio.
Hoje, voltamos a tecla gasta e que sempre tocamos em
defesa dos mais altos interesses do Amazonas e da Amazônia, o criminoso abaridono -da_ mais importante i-odOvia de integração da. Amazônia que é a BR-319, a
Man.aus-Porto Velho.
Mais uma vez, segundo -fnf~rmes, devido às chuvas'e
também, pelo abandonp a que foi rele_gada em nome de
outras ..prioridades", Manalls estâ isolada do restante
do País, muito mais até que quando do lan_çamento do
Programa de Integração Nacional, o PJN. Configura-se
assim, Srs. Senadores, mais um descaso contra o Amazo~
nas, porque aquela estrada com a BR-364, ligando Ron~
dônia a Cuiabá, é o único caminho de ligação da Amazónia Ocidental, para atingir-Se o Centro;.Sul.
· Mas, nós que estivemos nas paliçadas ásperas, que
permitiram o nascimento da Nova República, confiamos
que é tempo do Br-ªsil resgatar esta dívida que vem
eternizando-se com o Amazonas e com a Amazônia Oci-

dental; o Presidente José Sarney é nordestino e há de en~
tender que o Amazonas e a Ama2ônia nãO podem êontinuar b~oqueados durante O' inverno através da ManausPorto- Velho. Ademais, acreditamos que ê tempo de alguêm com pulso forte demonstrar que o Brasil é uma Federação, para isso precisamos recuperar e conservar a
BR-319. porque ela representa a espinha dorsal da integração nacional.
Muito obrig_ada. {Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concede a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
.o seguinte discurso.)- Sr. Presiden.te, Srs. Senadores:.
A han.seníase é uma das mais antigas moléstias da his~
tória da humanidade, apresentando~se, durante v~rios
milénios, em todos os continentes, como um desafio à
--ciência médica, provocando os maiores sofrimentos em
se.us portadores, ern vista, principalmente, do isolamento
obrigatório, adotado até o início deste século.
Isolado o micróbio pelo zoólogo norueguês. Gerhard
Hansen, em 1871, até hoje não foi possível cultivar o bacilo fora das células, por isso me.'imO. apesar do progresso no setor, a doença continua de dificH controle, não
tendo Sido, ainda erradicada, em suas duas modalid_ades:
uma na pele. outra nas mucosas e visceras e em certos
nervos, pro~ui:indo também perturbações sensoriais,
sensitivas e motoras..
·Altamente contagiosa em algumas das suaS- formãs, há
outras, porém, mais benignas, embora defor!'"antes,
tendo-se praticado, no correr do tempo, o isolamento
dos doenteS, para evitar a propagação.
Houve um tempo, no Brasil, prin~ipalmente no Sul do
País e no litoral, em que dezenas de leprosários eram supervisionados e sustentados pelo Ministério da Saúde,
por intermédio de serviços que cuidavam de moléstias
infecto-contagiOsas, como a sífilis, as doenças venéreas,
a tuberculose e a lepra.
Mas a partir da sexta década de.<;.te século a prevc::nção
e o controle dessas moléstias foram sendo paulatinamen. te abandonados, fechando-se vários lepfõsã:rios e entre_gues os doe11tes à própria sorte, adotado o controle ambulaiOrial, .quase sempre -ineficiente.
Como resultado, eis hansenianos vivem, hoje, no País,
em quase_abSoluto abandono, voltandQ_a hansenlase a
alastrar-se no País, ante a indiferença das autoridades S;J._nitârias. V.ãr't'os hospitais-colónias foram desativados
por falta de verba e pessoal, aumentando, anualmente, a
escassez_ de verbas do Ministério da Saúde, enquanto o
p_essoal especi2.lizado ~ vai dedicar a_ oUtras atiVidad~s
--médlco-sailitãrias.
~
-MuitoS- dos. hansenianos, para superar a penúria do
pr6pno isolamento, dedicarri-se ao rádio-amadorismo,
podendo com~:~nicar-se com dezenas de milhares de pes-Soas nO País, tornando-se, muitas vei:es, -úteis aos próximos, nas suas longas vigílias, no caminho das ondas her·
tezianas.
Para fadlitar essa integração~e- essa ajuda, fazemos um
apelo ao Ministro da<> Comunicações, para que consiga
isentar da Taxa do FISTEL os hansenianos que se dedicartf aO ·rá-dio~amadorisino, facilitando sua tarefa no
cainpo das comUnicações.
Era o que tínhamOs a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
-O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.

0 "SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sefiâdores:
Traumatizado por cincO anos de inclemente seca e
agora castigado por violentas enchentes, o Rio Grande
do Norte assistiu à radical desorganização -de s~a economia. A agricultura, a indústria e ó comércio expérimentaram perdas jamais vístas. A pjodução caiu vertiginosa:
mente. Em conseqUência, as finanças sofreram p·rofundo
abalo.
·
Essa situação, aliada à crise-eCofu.)inica, que ainda persiste no País, afetou os principais setores da economia
potiguar. Sem alimentos suficientes, o reb~nho bovino
foi reduzido para menos de sua terça parte. As safras de
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milho _e _feijão f!.ão se revelaram suficientes para o consu~
mo da população do Estado. As frentes de em~rgência,
desativadas, agravaram os índices de desemprego. Persistiu a retração na indústria, qoe se ressentiu- da mesma forma: que as demais atividades económicas - da
alta dos juros e da dificuldaQe para obtenção de crédito.
O comércio, antena sensível do contexto -geral, viu suas
vendas grandemente diminuídas.
Sensibilizado com esse quadro, o Banco do Brasil,
atendendo a.pedido da classe empresarial de Mossoró,
destinou linha de crédito especial às empresas tocais.
Ao abrir essa: linha de crédito, o banco adotou, como
não poderia deixar de ser; uma política económica diferenciada: correçào monetãria de 85% e juros de 3% ao
ano.
Noutras circunstâncias, as classes industriais e comer~
cial de Mossoró - acostumadas a hon.rar seus compro~
mtssos- não temeriam o encargo. Agora, porém, que a
recuperação da economia exige mais tempo e maiores recursos, a correção monetária, fixada em 85.%, se·afigura
elevadíssima.
Nãá podemos esquecer, Senhores, que, para ultrapassar esse período de dificuldade.<;., os empresários prec_isam
ter seus custos financeiros diminuídos. Só assim lograrão
maior concorrência no mercado, que lhes favorecerá o
mel_hor desempenho da atívidade produtiva.
Por isso,- impõe-se a redução da correção monetária a
índices abaixo dos estabelecidos. Na verdade, considerando o caráter emergencial dessa linha de crétido, a·pelo
ao-Presidente do Banco do Brasil que fixe a correção em
50%.
Só assim, a região poderá superar os impactos negativos da_atua\ crise e aplainar o caminho que a conduzirá à
independência económica.
No momento em que o Governo de.<;.tinará 900 bilhões
de cruzeiros, para socorrer uma instituição financeira falida, sem que para isso tenham concorrido seca ou enchentes. é justo concedCr um crédito mais barato a quem
se dispõe a trabalhar e pagar o que deve.
Essa medida, aliás, viria ao encontro das pretensões
do atual Governo, q!Je traçou como prioridade atender
as áreas-problema do Nordeste, atacando com vigor os
bolsões de pobreza ali secularmente existentes.
Era o que tinha a di:;r.er. MuitQ obrigado. (Muito
Bem!)
O SR. PRESII>ENTl>: (Martins Filho)- Concedo a
p·alavra ao nobre Senador Raimundo Parente.

O S.R. RAIMIINilO I'ARENH: !PDS- AM. Pro·
nuncia o seguinte discurso.}- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
No último dia 30 de maio o jornal C'opy-Desk completou IS anos de existência. Circulando nas praças. de
Brasília, São Paulo, Rio de JaneirQ e Belo Horizonte_,
sob a dircção ~era! da jornalista Nilt.a Pereira Siqueira
Campos, o C'opy-llcsk representa o que de mais moderno e mais funcional e:ttistc atualmentc cm termos de informação condensada.
Contando com uma equipe de profissionais altamente
qualificados, como por exemplo o jornalista Paulo Crui,
seu Sccret{trio de Redar,;ão, e~sc matutino nos dá uma an.
tevisão do que será, nos próximos anos, a imprensa especializada, cujo mister está conSubstanciado no trabalho
de lcv<tr ao leitor a síntese dos l.lcontccimcntos mais palpitantes que ocorrem na rotimt do nosso dia-a-dia.
ViVendo. uma época marcâda por conturbações as
m:\is diversas, em que a velocidude trepidante do próprio
viver implica numa necessidade cada vez maior de economia de tempo, o Copy-Desk vem· cxatamente ao encontro dessa ne~essidade, dando-nos a sebcr do que
acontece à nossa volta, usando uma linguagem compatrvcl com a nossa atua\idade, muito embora marcada pela
leveza. pela corrcção e pela precisão do vocabulário.
Daí. Sr. Presidente e Srs. Scnt~dorcs, .a minha
lemhr:mr,;a de fazer registrar, hoje. esse cvcnto Q.e_tào elevada significação para a imprensa brasiliense,- de modo
rmrticuhtr, e para a própria imprensa brasileira. de.mancira genérica, considerando os grandes c relevantes. serviços que o Copy-Dcsk presta à nossa comunidade social
c, particularmente, a nós outros, parlamentares e militantes da atividade política, cujo fabor, por suas próprias
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características, não nos permite o luxo de leituras sem a

precisa contar com a rede particular para suprir a enorme demanda .de vagas nesse nivel de ensino.
Por uma gritante distorção, quem necessita recorrer às
faculdades priv.8.das é exatamente o aluno que trabalha
durante o dia. o aluno que precisou freqüentar escolas
noturnas para conluir o 29 grau, o aluno que mora longe,
Ao Copy..Desk, portanto, a sua tifilhante direçã.o e à
se alimenta fora de 'h_ora e ganha baixo salário ..
sua eficiente equipe redacional, os votos sinceros da.s miEsse estudante-trabalhador não logra ingressar na fa~
nhas mais efusivas parabenizações, esperando que ele
culdade Pública, quase sempre reservada ao estudante
continue a nos prestar os mesmos serviços, no camPo da
que freqüentou boas escolas de primeiro e segundo graus
e os chamados "cursinhos", complementando sua eduinfor.m.ação, tão necessários ao déSenvalvimento da nos·cação em cursos de música, lfnguas, esportes.
sa atuação.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
Para esse estudante, Senhores Senadores, que não precisa dos favores do Governo, se abrerp_ os portões das
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)~ Concedo a
uriivefSidades públicas brasileiras. Já aquele, cuja única
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
possibilidade de ascender socialmente se resume ao estudo, vê-se, neste moinento, ameaçado em seu propósito
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronunem yirtude: de razões económicas.
cia o.seguinte discurso.}- Sr~ Presidente, Srs. SenadoCom iSs-o, frustra-se o homem, perde a comunidade,
res:
emp'obrece o Brasil.
Em 1976, mere~eu caloroso apla"Uso a implanta,çãO do
Em vista dessa perspectiva sombria, dirijo apeio ao
Programa de Crédito Educativo. EX.ecutado pela Caixa
Ministro da Educação, Senador Marco Maciel, ~ao PreEconômica Federal e supervisionado pelo Ministério da
sidente da Caixa Econômica Fec!_eral, ex-SenadOr Mar~
Educação e Cultura, e revelou-se umà solução origin-al
cos Freire, para que, em carãter de prioridade _e urgên~cia,
para o agudo problema de fmanciamento do en_§il_lo sureexaminem_ªs airetrizes do Programa de Crédito Eduperior.
.
cativo, considerando que as exigêi1cias para sua concesCom sua criação, o-TesOUro NãC{Orial viu-se desobrisão
impossibilitam a inscrição do estudante carente, d_!!Sgado do pesado ónus de fornecer bolsas de estudo aos__ _
virtuand(i, assim, as reais finãlidaOes para as quais foi
universitários. As Universidades- privadas, por sua vez,
projetado.
afugentaram o fantasma da crescente insolvência e desisApelo, também, para que seja revista a decisão de entências de seus alunos. E os univeiSitáiiOs; por fim,
caminhar ao Cartório de Protesto as parcelas em atraso
sentiram-se dignamente tratados, jã que lhes era antecidos
que concluíram o curso ou o interromperam. Eles,
pado o necessário para-pagar a anuidade escolar e para
como _todos, são vítimas da situação e_conômica que vi- ·
custear suas despesas mais urgentes.
mos StraveSSaii.do.
__
Por esse empréstimo, -pa:gariam 12% 'de juros ao ano
Confio nó claro descortino e elevado espírito-público
mais 3% de taxa de risca. Dispensavam-se qUaisquer oudo Ministro da Educação e do Presidente da Caixa Ecotras exigências.
nômica Federal. Eles saberão humanizar a politica de fiDesde sua implantação, o programa beneficiou- 650
nanciamento e cobrança do crêdito educativo.
mil estudantes carentes. Esse número, ninguém duvida, é
· Afiilai, nesse quadro de escassez, o País não pode seprova incontestável do suc_esso do Programa e do aCerto
guir subutilizando o bem mais precioso que está à dispodo Governo ao socorrer urrta-ârea fundamental de nosso
sição do homem. A educação permite aproveitar o fab,u~
sistema de ensino.
·
loso potenciai responsável pela energia criadora e transNo final dO ano passado, porém,_o P.tograma_deCréforma~dora., cJ!io valor é inestinável. A ignorância deSsa
dito Educativo sofreu pro.fundas e radicais transforverdade_a:carreta
um custo elevado para qualquer País.
mações. D_e progr_ama social, que vfsava, efetivaniente, a
A Nova República, despositária daesperança de 130
beneficiar 'os alunos carentes, tornou-se um pesadelo semilhões de brasileiros, não tem o direito de continuar
melhante ao do SiStema Financeiro da Habitação. Em
inantendo a educação privilégio de poucos. Democrâtiça
primeiro lugar, alte;raram-Se as condições do emprésticomo _se dispõe a ser, deve investir no tapita·\ humano,
mo, antes democráticas, agora; elitistas: juros de 6% ao
tornar a edu<;:a_çã_o acessível ao povo, sem qualquer disano aliados a 80% da ORTN, decorreção monetária. Socriminação, oferecendo oportunidades iguais a todos,
mada a essa: exigência, ainda lmpôs-se a obrigatoriedade
desde g_ue "avulta como componente crítico da problede fiador com salário equivafente a· três vezes o valor da
mátiCa social brasileira".
mensalidade do estudante. Por fim, um seguro -contra
t 'um dos' compromissos impostergáveis e- fuõdiirilen~
morte e invalídez.
tais da Aliança Democrática com o Pais.
Ora, Srs. Senadores, a Caixa Eéonôrriica Federal não
Este, po(isso, é o compromisso do Ministro da Eduestã promovendo empréstimo comercial. Na verdade,
cação. Em seu disCurso de posse, o Senador Marco Macom a concessão do crêdito educa,_tivo, o Estado está inciel observou que: "não basta cumprir os mandamentos
vestindo na formação de recursos humanos indispensáconstitucionais de alfabetização e escolaridade básicaveis à promoção do deserivolvimento do Brasil. Como
urgência naCional. É preciso que sejam respeitados os
alimentar o crescimento deste país senão com homens
princtpios da universalização, obri8atoriedade e gratuipreparados para enfrentar os desafios? E como preparar
dade do ensino para que não cresça o contingente da
esses homens senão dando-lhc::s a oportunidade de fremarginalidade".
·
qUentarem cursos que lhes possibilitem competir no merNa verdade, prossegue o Ministro: "a educação é o
cado de trabalho?
mais eficaz instrumento para o resgate da cidadania. 1:: o
Sabemos todos que, no Brasil, o segundo grau não
caminho por onde chega a consciência dos direitos e deapresenta caráter de terminalidad.e. É um trampolim
veres da pessoa••.
para o ensino· superior, -que habilita o estudante para o
E eu me permito concluir que, só após ser oferecida a
exercício de uma profissão. Só ao concluir a faculdade,
todo cidadão a oportunidade de resgatar sua cidadania.,
salvo raras exceções, o brasileiro pode ingressar no meré
que
estaremos vivendo numa verdadeira sociedade decado de trabalho Que absorve mão-de-obra qualificada.
mocrática. S-oCiedade que nos orgulharemos de tê-la
Mesmo com essas raras exceções, como a escola no rconstruído.
.
~
. mal e os cursos técnicos, impõem tantas restrições à asEra o que. eu titJha a dizer, Sr. Presidente(Muito bem!)
cenção funcional dos profissionais, que eles se vêem
obrigados a procurar um curso superior, a fim· de terem
O SR. -PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
acesso a nfveis mais elevados da carreira e, com isso', a
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
salários condizentes com sua formação, ambição e necesO SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
sidade.
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
Coino se -vê, ·tanto o siSterrlã educadonal quanto a
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORpolítica de_eiitprego empurram a população estudantil e
~ MENTE.
trabalhadora para o terceiro gra~.
propriedade marcante e direta do Copy·Desk que, por
isso tnesmo, a nós nos permite uma a~ualizaç-ão compte~
ta, sem perda do tempo precioso, das notícias que mais
intimamente interessam a nosso trabalho como parlamentares.
- .

O Estado, sabemo-lo todos, não_ çlispõe de _recursos
para oferecer ensino superior gratuito a todos.. Por isso,--

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
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O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte disçurso.)- Sr_ Presidente, Srs. Senadores:
o" Brasil vive~ o drama Tancredo Neves. O povo brasileiro chorou. a sua morte, para todos, prematura.
O homem que encarnava a esperança dç brasileiro do
rico e dos menos favorecidos da sOrte, desapareceu. Na
noite do seu sepultamento, em São João dei-Rey, alguns
representa_ntes usaram da palavra, entre eles, o eminente
Presidente José Sarney. As suas palavras fórarri "lúcidas,
claras e objetivas, demonstrando assim estar à altura da
primeira magistratura da Nação.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, -para que conste
dos Anais do Congres'so Nacional, visando assim registrar, definitivamente, o doloroso acontecimento que
traumatizou o Brasil inteiro, ou seja, a morte de Tancredo Neves_ .
·

José Sarney fez o seguinte pronunciamento:
"O Brasil conheceu Minas Gerais em dias de
glória, em dias de festas, em que os sinos de tuas
centenárias catedrais, repicavam em alegrias. OBrasil te conhece pelo sangue de teus mártires e pela tua
paixão pela liberdade. Hoje, é um instante diferente.
Nesta noite fria, os sinos dobraram em silêncios e
e·m finados. o- Brasil entrega a Minas Gerais nesta
santa terra de São João dei-Rey, a relíquia do corpo
de um dos mttiores'homens de sua história. A sua alma, liberta da vida, neste instante, flutua na eternidade. Perante Deus, ela não chegarã só. Ela irã
acompanhadà de brasileiros que, ontem; na Praça
da Liberdade, num simbolismo trágico, como anjos
do povo, acorÍlpanharào Tancredo Neves no caminho da morte. Deixa Tancredo Neves para esta
- -Nação um grande legado. Deixa o legado da dignidade da vida pública. Deixa o legado do amor ao
povo. Deixa o legado da tolerância. Deixa o legado
da conciliação. E deixa o legado da grandeza na
vida púbHca. Nós saberemos honrá-lo. O seu comp.romisso,já o disse, será o nosso compromisso. A
sua promessa será a nossa promessa. O seu sonho
será o.nosso sonho.
Tancredo Neves será, sem dúvida, nos momentos
e nas encruzilhada!i de dificuldades, inspiração e será força, porque neste País, em nenhum instante de
sua história, tantas esperanças se somaram a tantas
dificuldades: Neste momento, em sua honra e em
sua memória, diante deles, como presidente deste
País, eu penso nos pobres, penso nos humildes, penso nos que sofrem, penso nos que estão sedentos de
justiÇa~ E. é-desse pensame-ntO, que nós vamos extrair o barro de construção e da construção da Nova
República . .
Tancredo Neves, em nome do povo brasileiro,
adeus, até sempre, saudades."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.
O SR. MARCONDE:S GADELHA (PFL- PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidênte, Srs. Senadores:
A imensa' dfvida social que se acumulou. neste País, ao
longo dos últimQs lustros, é o maior desafio da Nova RePública e desta geração de políticos e se sobrepõe a ·
quaisquer outras pendências contábeis, porque agride
com a forçl!- çf~s situações concretas e humilha e ofende
cõm o pesO- Cia realidade imedi~ta.

Se antes esta divida estava mais ou menos assimilada,
e oculta por ·uma sociedade de cunho tradicional e paternalista, as transformações havidas nos últimos anos dentre as quais destaco .a explosão populacional, a urbani~
zação e o poder da comunicação social tornaram esta
dívida gritante e .insuportável.
Na verdade, Sr. Presidente, tal não teria ocorrido, ao
menos na proporção em que ocorreu, se a 'preocupação
COiii o deSenvOlvimento social tivesse estado presente em
dimensão igual à preocupação havida com ·a transformação da infra-estrutura material e econômica do país.
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Os resultados são os que ai estão em quase todos os se~
tores da vida social: na habitação, na previdência, na
_saúde, no e~prego, na educação.
-- -- -------_ --~
A tenho-me apenas à educação, Sr. Presidente, e o faço
não com o objetivo eSpecífico de mais uma vez denunciar, como tantas vezes téffi sido denunciado.._ a crise e_ a
penuria da situação educacional_que ainda caracteriza o
país:
- a persistência de mais de 2() milhões de analfabetos
depois de, tantas campanhas e tanto esforço Para acabar
com o analfabe!ismo.
- a evasão Cscolar, frutõ ôàs Ca~ências diiod.õ_
algumas inerentes à própria escola, outras- exógenas e
ela, como as carências alimentares, a necessidade do trabalho precoce, a falta de vagas.
- o grande número de crianças fora da escola, mesmo
na faixa etária· de obrigatoriedade escolar- número que
chega a quase 8 milhões.
Isto Sr. Presidente, para ficar só no l\' graU, nível de
ellsino correspondente à educação básica, universalmente reconhecida como um direito fundamental da pessoa
humana.
·
Estou tecendo estas considerações, porque desejo registrar nesta casa, o lançamento ocorrido na última
sexta-feii"a, na preSença do Exmv Sr. Presidente José Sarney, do Progranla Educação para Todos - Caminho
para a mudança, proposto pelo Ministro MarCo Maciel.
Os textos constitucionaiS brasileiros, tem sido pródigos em exemplificar o direito universal à Educação básica e o art. t 76 da Constituição que rege o País o faz de
forma enfática:
"A educq_ção ... é direito de todos e dever do Estado, e
será dada no lar e na escola.
A este preceito explícito, porém, não tem.correspondido o esforço governamental e .as crises vem afetando a
educação, arrastando-se governo após. governo.
O programa que o Ministro Marco Maciel propõe
agora a toda a S_o_ciedade brasileira, como convite para
uma arrancada nacional contra as carências e distorções
que afetam o Sistema Educacional 7 produzem os resultados lamentáveis a que me referi tem a embasã-lo, entret~nto, não· apena:; o preceito constitucional o que de
per si seria suficiente. Ele situa-se em primeiro plano
dentro dos propósitos da Nova República e lança suas
raízes desde o "Compromisso com a Nação" que assina. lou de forma inequívoca entre prioridade de Governo da
Nova República;
"'Educação fundamental para todos".
Esta mesma prioddade, é destacada como primeiro
item das Diretrizes do Programa do Partido da Frente
Liberal, que afirma;
_
"Prioridade ao Ensíno básico; vis~ndo a erradicação
do analfabetismo e a provisão do ensino fundamental
obrigatório e gratuito para todos". __
Sr. Presidente, o Ministro Marco MaCiel, ao conceber
este programa e ao propô-lo à Nação, desejã transformar em prática educacional o que foi; desde. o começo,
explícítamente assumido nos fundamentos da Nova República e nas bases da Frente Liberal, dando caráter de
decisão política e de aÇão administrativa ao prçceito
Constitucional.
A formulação do Programa, Sr. Presidente obedeceu a
amplas consultas e debates, conforme vem sendo aliás, a
característica da_ação do Ministro Marco Maciel, ao dirigir a Pasta ôa Educação.
·
Assim sua Ex•, ao formular o Programa .. Educação
para tod_o_s" teve em _conta inicialmente as conclusões do
Forum dos Secretârios de Educação dos Estados, reali- · ·
zado em Curitiba, ainda no início do corrente ano. Logo
após empossado, o assupto foi objeto de debate coin os
mesmos Secretários de Educação, reunidos em Brasília,
onde também estiVeram os Secretários de_ Educaçãg dos
_
Municípios daS Capitais.
Dessas reuniões, de centenas de cantatas havidOs corii_
os mais diversos setores da s-ociedade, se explicitaram oS
principais pontOs que o documento en'umerá; ·como -oS
grandes problemas da Educação.
a) A falla de uma consciência nacional sobre a importânCia político-social Qã Educação, característica tanto
da grande massa, que percebe apenas de TOrma frágil a
importância da escola como fator da promoção social e
de efetiva participação política, quanto dos governos

típo,-

constituídos, que não têm s~bido dotar de articulação,
coerência e -equilíbrio os esforços Orient3.dos para o desenVolvimento éconômico e a participaÇà"o de seus beneficias.
b) A baixa produtividade do Ensino; que tem sua conseqoência clara expressa nos altíssimos índices de evasão
e repetência, decorrentes da inadequação de currículos,·
da falta de. iPtegração de conteúdos, da ausência de
bibltotecas e de material didático, carênciaS às quais
somam-se a má situação alimentar das cr.ianças e a baixa
çondição de renda de um modo geral, caracter[stica
sobretudo das populações periféricas, nas zonas urbanas

e rurais.
c) O aviltamento da carreira do magistério, largado
· em alguns estados da Federação a situações verdadeiramente vexaminosas, com salários abaixo do mínimo, enquanto se deteriora o status e o alto reSpeito da comunidade para ·com o- Mestre- figura de outrora - conseqUência não só da preparação deficiente e da diminuição
dos padrões tê_cnicos do magistério, mas das próprias
tranformações da sociedade.
_
d) A inexistência de um adequado .fluxo de recursos
fina_ncelros para a educação básica, que não alcança, por
ora, sequer aos níveiS já ·rrxados constituciOnalmente
pela Emenda João Calmon, inviabilizando o cumpri~ento da obrigatorieÇade escol.ar {dever do Estado) e a
responsabilidade civil do cidadão (direito de todos).
e) A insuficiência e a má distribuição de vagas nas escolas que afeta sobretudo as áreas mais pobres, no campo e nas cidades, e às vezes obriga a turnos diârios compactados, onde a permanência do aluno mal chega a 3
horas diárias, enquanto, poi" -outros fatores, existem
áreãs onde há vagaS ociosas.
Este _é._Q diagnóstico, SI'. Presidente, que aponta, concretamente, as causas principais responsáveis pelo nosso
déficit educaGiOrlat.
A elas o Plano- Educação para Todos- responde
com ações b:ásicas que visam à universalização da educação de 19 grau, à qualidade do ensino e à mobilização e
-participação da sociedade.
E.<;pecificamente, o plano prevê ações destinadas aos
seguintes objetivos:
- o estímulo à consciência nacional, quanto à importância político-social da Educação;
- a melhoria da produtividade da Educação básica;
- a valorização do Magistério;
- a regularização e expansão do fluxo de recursos
para financimento da educação básica;
- a expansão das oportunidades de acesso e retorno à
escola de J Q gra.u.
Caracteriza, ainda, o Programa três estratégiaS básicas
para chegar aos objetivos defiilidos:
- a flexibilidade e a operacióil.alldade do·Piano;
- a mobiliza~ão soc~al com vistas à participação;
-a necessária articulação entre governo e sociedade.
Sr. Presidente. um plano de tal envergadura no'entan~
to, não pode ser globalmente acionado, face a sua com~
plexidade, à necessidade de recursos e da definição maior
de diretrizes técnicas para alguns setores.
Os eSfudos prosseguem no Ministério da Educação e o
Ministro Marco Maciel continuarâ desenvolvendo esforços com vistas ao pleno curilprímento da Emenda
Calmon.
A realidade, angustiante que vive a Educação fundamental, entretanto, não pode aguardar indefinidamente
os estudos e decisões perfeitas que já fizeram o parafso
da tecnocracia, e -serviram para o enfeite de tantas prateleiras,
Por isto o Programa Educi:lção para todos inicia com
algumas ações conc:retas, imediatamente acionadas.
Desejo su~rinhar algumas dessas ações.
-A primeira, na linha de valorização do magistério.
Pretende o programa, além de levar a caP.acitaçào !!
qualificação aos professores leigos, fortalecer sobretudo
os _municípios, para que seja tirada da face da educação
esta mancha· vergonhosa que constitui o professor primário ganhando mc:nos que o salário mínimo.
Só no Nordeste, Sr. Presidente, 40% do magistério tem
uma remutlefãção inferior ao salário mínimo. Isto revela
n:io só menosprezo pela dignidade do professor, característica do subdesenvolvimento, mas constitui uma humilhação e um. desestimulo ao cumprimento. eficaz de
sua nobre tarefa de educar a criança brasileira.
-A segunda, referente à expansão da rede fiS:ica-.

a
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Se nas áreas rurais este problema é sério a freqUência
com que os-própriOs moradores provêm local físicO para
o funcionamento da sala de aula, minora se não resolve o
problema.
(f CresCiriieDto das cidades, o inchamento das periferias urbanas e as dramáticas condições em que vive esta
população, torna cada .dia mais grave a situação de milhões de crianças brasileiras.
Ainda este ano deverá sei- dispendido pelo Programa
em torno de 1 trilhão de cruzeiros que permitirá absorvei'
de imediato cerca de 600.000 mil crianças nas capitais
dos Estados, onde, por incrível que pareça o problema se
torna mais grave.
-Não devo t'ennínar sem algumas considerações refe-rente a uma 3• linha de ações voltadas à assistência ao es-tudante. Cf:?mo afirmei ao início, a escola de l Q grau sofre
não apenas de problemas endógenos. De fora da escola,
são as baixas COndições- de renda, a subnutrição, a falta
de acesso aos meios didáticos, que impedem o bom aproveitamento da.criança na Escola.
-O programa' prevê a distribuição, anual de mais de ·
cem milhões de uniQades didáticas, atendendo a cerca de
· 2S milhões de cri~ças, com livros didáticos,- cadernos,
·
lápis, etc.

-A merenda escolar que hoje é distribuida 120 dias
por ano, passará a ser distribuída por 180 dias, atingindo
a toda rede pública e a de.carater filantrópico, e, o que é
mais importante, será municipalizada, de acordo comestratégias e· formas que estão sendó negociadas com os
municípios. Isto poderia estimular o produtor rural, baratear os custos e_ permitir uma adequação melhor da
merenda àS dietaS locais. Complementarmente esta alternativa poderá transferir pai"a as economias municipais,
recursos da ordem de I .4 trithôes de cruzeiros, no corrente ano e 5 trilhões previstos para o orçamento do ano
que vem.
Sr. Presidente, não desejo me alongar mais na análise
das ações previstas, o qúe fugiria ·um pouco aos- objetivos
deste registro_. Desejei apenas dar uma visão global do
Programa parã. que ·esta Casa avã1ie a dimensão da proP<?Sta e da tarefa a ser desenvolvida, e comentar algumas
das. Iin has de açãO imediata.
Só _esta. dimensão permitirá, efetivamente, mudar o
Brasil, como tanto desejamos. Só o cumprimento deste
propósito, de proporcionar educação para todos- abrirá o caminho da mudança, em favor de um novo Brasil,
de uma Nova República.
Desejo, por isto, Sr. Presidente e nobres Senadores,
congratular-me com o Ministro Marco Maciel por esta
iniciativa, que t:anta reperCussão deverá ter no desenvolvimento de uma noya ~;.cação para o BrasiL
Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. "PRESIDENTE (Martins Filho) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar ã presente sessão· designando para a sessão extraordinãria a realizar-se hoje. às
18 horas e 30 minutos, a seguinte.

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI I)A CÂMARA
N9 31, DE 1985
(Em regime de urgência Regimento Interno)

art. 371, b, e 188, III, dO

DiscuSsão, em segundo turno, do Projeto de Lei
da Câmara n9 31, de 1985 {n• 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 Procuradoria Regional d~
Mi nist~ri_o Pú~Hco da_ Un iào junto à Justiça do Trábalh~ e dá outrãs providêncías, tendo
Par~res orais, favoraveis, proferidos em plenário, das ComíSsões:;
- de Sen-iço Público Civil; e
- de Finanças.
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Pareceres fal'oráveis, sob n<:>s 94 e 95, de 1985, das-

-2-

Comissões;

Discussão, em tum o tlnico, da redação final (ofe-

recida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n~
III, de !985), do Projeto de Lei do Senado n9 184,
de 1984, de autoria' do Senador Mauro Borges, que
altera dispositivos das Lei n9 5.6_8_2, de 21 de julho de

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
da Câmara n" 5, de_ 1985 (n" 4.729/84, na Casa de
· origem), de iniciativa do Senhor Presidente da, Re-

1971, modificada pelas Leisn'i's 5.691, de27 de agos-

pública, (tue altera a composição e a organização in-

to de 1971, 5.781, de 5 de junho de 1972, 6.444, de 3

- terna dos Tribunais Regionais do Trabalho qué
menciona. cria cargos e dá outras providências, ten- do

de outubro de 1977, e 6.767, de 20 de dezembro de
1979, e dá outras providênciã.s.

Ata da

89~

~ de Seniço Público Cil'il; e
--de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer. rada a sessão.
(Levam a-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.)

Sessão em 4 de junho de ·1985

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura

:- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Passos Pôrto
ÃS 18HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE- -"
SENTES OS SRS. SENADORES:

.Jorge Kalume,...... Altevir Leal- Mário Maia -·Eunice Michiles - Fábio Lucena- Raimundo ParenteClaudionor Roriz- Gaivão Modesto- Odacir Soares
-Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
-João Castelo- Américo de Souza- Alberto Silva
- Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar Cais- José
Lins - Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Martins
Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha Milton Cabral- ·Cid SarilPaio- NivaÚio MachadoGuilherme P..;:~.lmeira- carlos Lyra -.Luiz Cavalcante
- Lourival Baptista- Passos Põrto- Jutahy Magalhães- Lo manto Júnior- Luiz Viana- João Calmon
- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró
- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Mauro Borges
-Gastão MUller.:...._ José Fragelli - Marce1o Miranda
.:....__Saldanha De[.zi - Roberto Wypych- Enéas Faria
-Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas- Alcides Saldanha- Octávio CardosO.

A matéria constou da Ordem do Dia da sesSão extraordinária de 30 de maio-último, tendo sido aprovada
em primeiro turno.
·
Discussão do pr0jeto em segundo turnO. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus~
·são.
Encerrada a discussão, nos termos do inciso II, do art.
J22, do Regimento Interno, ~matéria depende, para sua
aprovação, do voto favorável da maioria absoluta dos
niembros da Casa, devend_o a votação ser feita pelo pro~
cesso 'nominal. .
.
Tendo havido, entretanto, acordo entre âs Lideranças,
a matéria foi aprovada em primeiro turno, simbolicamente, Assim, em' consonância com aquela decisão, 'a
Presidência irã submeter o projeto ao Plenário, em segundo turno, pelo mesmo proC!!SSO.
Votação do projeto em segundo turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa~)
Apro.vado.
A matéria vai à. sanção.
É o se~uinte o projeto aprovado:

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores.
Havendo nOmero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus inicíamos nossos trabalhos.
Sobre a Mesa, requerimentos que vão ser lidos 'pelo Sr.
. [9-Secretário.
São lidos <?S seguintes
O. SR. PRESIDENTE; (Passos Pôrto)- Os Requeriv
mentos lidos serão votadosapósa Ordem do Dia, na for;
ma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Passo.s_ Porto)- Passa-se

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 31, de 1985
_ (N• 4.8%/84, na Casa de origeni)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Cria a 13' Regiio da Justiça do_Trabalho e o resw
pectil'o Tribunal Regional do Trabalho, institui a cor- respoodente Procuradoria Regional do Ministério
Público da União junto à Justiça do Trabalho e dá ou~
tras provldêoci~s.

O Congresso Nacional decreta: ·

ORDEM DO DIA

Art. I~' Fica criado o Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região, que terá sede em João Pessoâ e jurisdição nos Estados da P-araíba e do Rio Grailde do Norte;
ITEM!:
Art. 211 O Tribunal Regional do Trabalho da 13• RePROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 31, DE
gião serâ composto de 8 (oito) Jufzes, com vencimentos e
1985
varitagens previstos na legislação em vigor, sendo 6 (seis)
(Em regime de urgência- art. 371, b, e 188, III,
toga_dos, de investidura vitalícia, e 2 (dois) classistas, de
do Regimento Interno)
.
----:·- -investidura temporária, representantes, respectivamente,
Discussão, em segun_do turno, do ProJeto de Le1
dos empregados e dos empregadores.
da_ Câmara ~'-3_1, ?e 1985 (n 9 4.89~!8.1-, n.a casa de
Parágrafo único. Haverã I (um) suplente para cada
ongcm), de lntCiaUva do Senhor Pres1dente da ReJuiz cJassista.
pública, que cr~a a 13~ Região d~ Justiça do Traba. _ Art. J"' Os Juízes togados sei-ão nomeados pelo Pre~ho _e'? rcspec_hvo Tnbunal Rcg1ona! do T:abalho,
sidente da Repúbfica:
ms_ti~UJ- a_ cor:es_rondcnte _Pro~u~~d<?r!a ~egwnal do
J-4 (quatro) dentre Juízes do Trabalho Presidentes
Mm1sten': Púb1co da U~u~o J_unto à Just1ça do Tra~
·de Juntas de Conciliação e Julgamento, por antigUidade
balho c da outra~ prov1d~nc1_as, tendo_
e por merecimento, alternadamente, com jurisdição na
Pareceres ora1s, favoravCis, profendos em pieárea desmembrada da 6': Região da Justiça do Trabalho;
nário, das Comissões:
H- 1 (um) dentre integrantes do quadro de carreira
-de Serviço Público Cil'il; e
do Ministério PúblicO da União junto à Justiça do Tra~
-de Finanças.
balho; e

111- 1 (um) dentre advogados no exercício efetivo da
profissão. ·
Parágrafo único. Para fins de preenchimento, por
merecimento, das 2 (duas) vagas de Juiz togado reservadas a magistrados de carreira, o Tribunal Regional do
Trabalho da 6~ Região, dentro do prazo de ID (dez) dias,
contados da publicação desta lei, elaborará 2 (duas) list~ tríplices, atendido o disposto do inciso I deste artigo,
Que serão encaminhadas ao Ministêrio da Justiça, por intermêdio do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 49 Os Juízes classistas serão designados pelo
Presidente da República, na forma dos arts. 684 e 689 da
Consolídação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n"' 5.452, de J<;> de maio de 1943, dentre nomes
constantes de listas tríplices organizadas pelas associações sindicais de _grau superior, que tenham sede no
município da 13' Região.
P..:trágrafo único. O Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho, dentro de lO (dez) dias contados da publi~
caçã.o desta lei, mandarã publicar edital, convocando as
assócíações sindicais mencionadas neste artigo, para que
apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas listas tríplices, que serão encaminhadas, pelo Tribunal Superior do
-Trabalho, ao Ministério da Justiça.
Art~ 59 Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas
e os Juízes SubstitutOs, que tenham, na data da publicação desta lei, jurisdição sobre o territórip da 13' Região, poderão optar por sua permanência) conforme o
caso, no Quadro da 6' Região .
§ 1~> A opção prevista neste artigo ser.ã manifestada
pqje-scrito, dentro de-JO (trinta). dias, contados da publi~
cação desta lei, .ao Presidente do Tribunal Rçgiona~ do
Trabalho .da 6~ Região e terã carãter .irretratável.
§ 29 Os. Juízes do Trabalho Presidentes da Juntas
que optarem pela 6• Região permanecerão servindo na
13f Região, garantidos os seus direitos a remoção e promoção, à medida em que ocorrerem vagas nO Quadro da
6• Região, observados os critêrios legais de preenchimen-

to.
Art. 69 O Tribunal Regional do Trabalho da 13'" Região terã a mesma competência atribuída aos Tribunais
Regionais do Trabalho pela legislação em vigor.
Art. 79 O novo Tribunal será instalado e presidido,
até a posse do Presidente e Vice-Presidente eleitos de
conformidade com as ..disposições da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, pelo Juiz todago mais antigo
oriundo da carreira de_Juiz do Trabalho, computada a
antigUidade de classe de Juiz Presidente da Justa de Conciliação e Julgamento.
.
Parágrafo único. O novo TriOunal aprova rã seu Regimento Interno dentro de 30 (trinta) dias, contados da
datà de sua instàlação.
Art. 8~' Uma vez aprovado e publicado o Regimento
Interno, na sessão que se seguir o Tribunal elegerá o Presidente e o Vice-Presidente, de conformidade com as
normas da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
Art. 9"' Até a data da instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região, fica mantida a atual
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.competência do Tribunal Regional do irab_alho da 6•
Região.
§ IY Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da
13• Região, o Presidente do Tribuna"- Regional do Trabalho da 6• Região remeter-lhe-â todos os processos
oriundos do território sobe jurisdição do novo Tribunal,
que não tenham recebidQ, "visto" dÓ Relator:.
§ 2"' . Os processos_quejà tenham recebidQ, "visto" do
Relator serão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6" Região.
Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento sediadas nos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte ficam transferidas, com seus funcionários e seu acervo
material, para o Tribunal Regiqnal do Trabalho da l3•
Região, sem prejuízo dos direitos adquiridos e respeitadas as situações pessoais de ~us Juízes, Vogais e serVido- .

res.

§ 1"' Os cargos existentes na lotação do Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região, a que se refere este artigo, são transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região.
§ 2"' Os Juízes, Vogais e servídores ti'arisferidos na
fonna deste artigo continuarão a perce~er vencimentos e
vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região, atê que o orçamento consigne ao Tribunal criado
por esta lei os recursos necessários ao respectivo paga:
menta.
§ 3Y Poderão ser aproveitados, no Quadro de Pessoal do Tribunal ora criado, em cargos equivalentes, os
funcionários requisitados de ou~ros órgãos da Administração Pública Federal em exercício nas Juntas de Cciri.ci~
liação e Julgamento subordinadas à_jurisdição desde que
haja cOncordância do órgão de orig-em.
Art. ll. Ficam criados, no Quadro de Pessoal do
Tribunal Reginal do Trabalho da 13' RegiãO, com a retribuição pecuniária prevista na legislação em vigor, 2
(duas) funÇÕes de Juiz Classista e 6 (seis) cargos de Juiz
togado.
Art. 12. Além dos cargos e funções tranferidos ou
criados na forma dos _arts. 10 e 11 desta lei, ficam criados, no Quadro de Pessoal da Justiça do Trabalho da 13•
Região, com os vencimentos e vantagens fi~:idcis pela legislação em vigor, 6 (seis) cargos de Juiz Substituto e os
cargos em comiss.ão cor:;tStantes· 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 .püblíco de provas e
títulos para preenchimento das vagas de Juiz Substituto,
depois de satisfeito o disposto no art. 59 desta lei.
Art. 14. Os cargos conStantes do Anexo I desta lei
serão providos após a instalação do Tribunal Regional
do Trabalho da 13' Região, com sede em João Pessoa,
nos termos da legislação em vigor.
Art. 15. Os servidores atualmente (atados nas Juntas de Conciliação e Julgamento com jurisdição no território da 13• Região da Justiça do Trabalho poderão permanecer no Quadro de Pessoal da 6' Região, ·mediante
opção escrita e irretratãvel, manifestada ao Presidente
do Tribunal respectivo, dentro do prazo de-30 (ti'intaJ
dias, contados da publicação desta lei.
Art. 16. Fiéa criada, como õrgào do ·Ministêrio
Püblico da União junto à Justiça do Trab.alh9, a Procu~
radoria Regional· do Trabalho da '13!- Região, com a
competência preVista na le8:islaçào em vigor.
Parãgrafo único. A Procuradoria Regiõnal do Tra~
1.3• Região compor~$e-á de4 (quatro)-Procura~
dores do Trabalho de2•_Categoría, um dos_quais será de-signadQ Procu_rador Regiona1.
-- Art. 17. Para atendimento da composição da Pi'ocu-..
radoria Regional do Trabalho da 13' Região, ficam criados 4 (quatro) cargos de Procurador do Trabalho de 2•
Categoria, os ·quais serão preehchidos de conformidade
com a legislação ern vigor.
Art, 18. Fica criado o Quadro de P~soal da Procuradoria Regional do Trab~lho da 1.3• Região, na fonil.a:
dQ.Anexo II desta lei, cujos cargôs serão preef!chidos de
conformidade com a _legislação vigente, sérido-Ihes, -entretanto, aplicados os mesmos.valores de reaJUstanierito,
critérioS_de gratificação e condições de trabalho fixadOs
pelo Decreto-lei n"' 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, com
as alterações posteriores.
---- ---Art. 19. O Ministé-riO da Justiça, ouvido o
Procurador-Geral ~a -Justiça do Trabalho, promOVeraa
b~lho da
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lação e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da t3• Região e da Procuradoria Regional do Trabalho da_ 13• Região.
§ l t> Os créditos a que se refere este artigo serão consignados, respectivamente, em favor do Tribunal Superior do Trabalho e do Ministério Público da Un-ião juntO
à Justiça dQ_Trabalho.
§ 29 Para atendimento das despesas decorrentes.da
abertura dos Créditos especiais autorizados neste artigo,
o Poder Executivo poderá cancelar dotações consignadas nos orçamentos da 6• Regiào da Justiça do Trabalho, destinadas a despesa·s que seriam realizadas pelas
Juntas de Çonciliação e Julgamento desmembradas, ou
outras dotações orçamentârias, bem como utilizar dotações do orçamento do _Ministério da Justiça.
_Ari. 23.~ EsUtlei entra em vigor na data de sua publicação, observadas as disposições do § 2'i' do art. lOS da
Constituição Federal.
Art. 24. Revogam-se as disposições em contrãrio.

instalação da Procuradoria Regional do Trabalho da 13•
Região.
Art. 20. Os Juízes nomeados na forma do art. 3Y
desta lei tomarão posse em Brasilia, perante o Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo único. A posse dos Juízes referidos neste
artigo deverã realizar-se dentro de 30 (trinta) d_ias, contados da.nomeaçãe, prorrogáveis por mais 30 (irinta) dias,
em caso de força maior,·a"juízo do PresidentedQ Tribunal Superior do Trabalho.
ArL 21. Compete ao Tribunal Superior do Traba- ·
lho, através çlo seu Presidente, tomar todas as medidas
de natureza administrativa para instalação e funciona~
mento do Tribunal Regional do Trabalho da 13• Regiào.
Art. 22. O P_oder Executivo fica autorizado a abrir
cr~diios especiais até os limites de crs 450.000.000 ( quatrocentos e quinqUenta milhões de cruzeiros) e CrS
200.000.0UfT(4 uzentos milhões de cruzeiros), para atender às res-pectivas despesas iniciais de orgail.ização, insta-
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Tr:i.buna1 ~eg~O~al do Trabalho da 13a .•Região

CARGOS EM cp;ll SS~O
iiOMERO

..,

CARGO

COO!GO

8
3

·o1retor-Ger8.Í. a~· se·cretaria
Secretãri ó -·Gera 1 "da Pres i dênd a
Secretãrio· do Tribunal 'Pleno·
·Diretor de _Secr-etar1â Adminis-trati\Ja
Diretor de ·secretaria Judicfãr1a ·-- ·
Diretor de Serviço
--· ··-"
Assessor· de Juiz
Assessor

· TRT -13a. -DAS-1 01
TRT-13a. -DAS- J 01
TRT-13·a.-DAS,101
TRT -13a. -DAS-101
TRT-13a.-DAS-101'
TRT -13a. -OAS-1 01

1

·Secretário da--Corregedoria ·

TRT-l3a.-DAS-101

1
"1
1
1
8

ÀNEXO
(lei n9

TR'T-13a.-DAS-10Z
TRT
-DAS-1 OZ

-13a.

II

de

de
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PrOcuT-adQY.ia R·egional da Justiça do
Tr'abãlho ~a 13a. Reg1ão

t;VADRO. PERMANENTE
GRU~os

CATEGORIAS
FUNCIONAIS

OUTRAS ATI VIDADÊS . DE

. N!VEL SUPERIOR,,(~RT·
13a.-NS~900)

SERV! ÇOS AUXIL lARES·
JPRTc.13a. -SA~~OO)
· SERVIÇO DE TRANSPOR.
TE OFICIAL ,E PORTA7
RIA (PRT-13a.--m1200)

Tecriico

d~

NQ OE
CARGOS

COO!GO

AdministraçãO

PRT -13a. -NS-923

Agent~ •.Admi.ni s.tiativo

PRT-13a.-SA-801
PRT c 13a. ~sA-802

Motod 1sta Offcial
.Agênte de_ PO!'_tari a

PRT-13a.-TP-1Z01
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O SR.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) _-Item 2:

Discussão em. turno único da Redação Finil (O~
ferecida pela Comissã~ ~e Redação em seu Parecer
nll I II, de I 985), dõ Projeto de_ ~i_ do Senado n<J
I84, de 1984, de autoria do Senador Mauro Bo!ges,
que altera dispositivos da Lei nll 5.682, de 21 de julho de 1971, modificada pelas Leis n~'s. 5.697, _de21
de agosto de 1971; 5.78.1, de 5 de junho de 1_97~;
6.444, de3 de outubro de 1977; e 6.767, de20 dedC:.
zembro de 1979,_e dá outras providências.
Em discussão. (Pausa,)
Não havendo quem peça a palavra, ~ncerro a discussão.
,
Encerrada a discussão, a redação final ê ç-onsid~rada
definiüvamente aprovãda, nos termos ~o art. 359 do Re-_ -gímento Interno, ·

PR~IDENTE

(Passos Pôrto) -

Item 3:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
_da Câmara n11 5, de 1985 (n~' 4.729/84, na casa de
origem),_de inlciãtiva do Senhor Presidente daRepública, que altera a composição·e a oi-gáfiização interna- dos Tribunais Regionais do Trabalho que
mencio9a; êi"ia cãrgos e dá outras providências, ten~
çio_ - ___ -

1:: a seguinte a redação final aprovada:.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n11 184.
de 1984,,que altera dispositivos da Lei n115,682, de 2J
de julho de 197l, modificada pelas Leis n9s, 5.697, de
27 de agosto de 1971; 5.781, de5 de junho de tm;
6.444, de 3 de Outubro de 1977; e 6.767, de 20 de dezembro de 1979, e dá outras pro-rldências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Os artigos 10. 22, 46j 58, 98 e 123 da Lei n11
5.682, de 21 de julho de 1971, modificada Pelas Leis n~'s.
5.697, de 27 de_ agosto de 1971~ 5.781, de· 5 de junho de
1972; 6.444, de 3 de outubro de 1977; e 6.767, de 40 de
dezembro de 1979, passam víg"orar cofn a seguinte redação:
- -

Comissões:
- De Serviço Público CMI; e
- De Finanças.
A matéria cOnstou da Ordeffi do Dia da sessão extraordinária do dia 30 de maio último, tendo sido aprovada em priineiro turno.
_
_
DisCussão do projeto em Segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a d_iscus-

Encerrada a discussão. na forma do art. 322 da Regimeri_iO Tll;terno, a_ matér~a _depende do voto favorável da
maioria absoluta dos membros da Casa, devendo a votação ser feita pelo Processo nominal. Como. eritretanto,
houve acordos entre as Lid~ranças, á matéria foi aprovada em primeiro turno; simbolicamente. Assim, da mesma foi-ma, a Presidência irá submeter o projeto ao Plenário, em segundo turno, pelo mesmo processo.
Em votação o projeto,
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Paqsa.)
Aprovado.
O_prOjeto vai à sanção.
É o seguin-te o projeto aprOvado

PROJETO DE LEI DA CAM ARA

••Art 10. · Nas CapitaiSâos Estados e no Distri-

to Federal deverão ser, pela mesnla-rorma:; designa_das Con:UsSões Para as unidades administrativas ou
zonas eleitorais existentes na respectiva área territo-

riaL
Art. 22. . ......-.. -.~~--~~..- .. ; ...... _.
I - ...... -.-......... -'•·-~·······--·-··
l l - ·······~----~---··'-·····;~---~--i ..·
lll- ......... ~ .. : ... .-~.c ...... o.o.-~{V- ...... ~ -~·-~-: .. - OA~- ~---·. ~~~--.;'-

,h-~~'

(N~'

4.729/84, na ·casa de origem)

De iniCiativa do Sr. Pif:Sidente
. da República

.

Altera a composição e a organização interna dos
Tribunais Regionais do_ Trabalho que__JPenclona, criacargo~ ê dá outras providências.

§ 1~' No Distrito federal e em Municípios com
CfCo!igfesso Nacional ·decreta:
mais de-1 (um) milhãO. de habitantes,.cada unidad~
Art. 111 Fica alterada a composição dos Tribunais
administrativa ou i:onli éldtor~Cserá:equiparádá 3
Regionais âo Trabalho das 5', 6', 8', 9• e lO• Regiões:
município, para efeiTÕ de organização partic:lâria.
I - o Tribunal Regional do Trabalho da 5-' Região
Art. 46. • ... ~"""'" ...,.-._ __...- ....
~
compor~Se-á di 17 (dezeSsete) Juizes, sendo 11 (onze) tol - , ........... ~- --~-- .....:.:-~---.••..••. _,..._ .... ~- .,.
:-_ gãáos. vitalícios; e .6 (seis}' classistas, temporários;
Il _os delegados dos Estados, DistritQ F~eral
- II- o Tribunal Regional do Trabalho da 6~ Região
_gompor-se-ã de 17 (dezessete) Juízes, sendo 11 (Cmze) toe Territórios Federais.
III_ ............ ~---~-· .-..-~.~.-.:-...•Y.~-~ .... -~~~ • @dos,_ vitalício_s; e 6 (sei~) ~!assistas, temporários;
8
___

.- • •

• • ;:

.t~; 5~o Óisl;ii~~F~~;~t~--~~;T;rritÓ~i~;p;_ ~--:_ c~J~~ê~r~eui~:~:~;oJ:a~!~ ~~~b:~(s~t~) ;o~:~!:

deraís, a inexistência do Hdef de= bancada Será suprida por mais um vogal na Coffiissão Executiva.
·-~

~~-~

.... -· ·- .; .

~---___:_- ·-~-

.. ·---

§ 8~' Aplicam-se: ao Dis~ri_to F~deral, no que
couber, os dispositivos contidós-nos §§ Jll e 7~' deste .
artigo.
·

Art. 98.

• •.••• ·-·-·····--··· ...... ,,. .•_

Parágrafo únicõ": O DiietÓrio Régioriai do Distrito Federal será contemplado corn a menor qu9ta
destinada à seção regíon-al de Estado.
Art. 123_. São válidas, para todos os efeitos_ legais, ·as filiações partidárias feitas em fichas, desde
que estas sejam encaminhadas, no pfazo de 30 (trin·ta) dias, aos órgãos competentes da Justiça Eleitoral, para o visto e afqUiv-amento de uma da_s_ vias
pelo Juiz Eleitoral."
Art. 21' Aplicam-se ao Distrito Federal, no que couber. as disposições doS artigos 6~', 79, 10 e seu parágrafo
único, "38_, 39.eSeú § 3~' e 55, da Lei n~' 5.682, de 21 de julho de 1971, com a redação dada pela Lei nl' 6.767, de 20
de deiembro de 1979.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 411 R~ogam-se as disposições em 'contráriõ. -
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rár~~. sendo uma para representante dos empregados e
outros para representante dos _empregadores;
UI- no Tribunal Regional do Trabalho da 8f Região, I(um) .cargo de Juiz togado, vitalício, a ser provido
por Juiz do Trabalho, Presidente de Junta;
rV- ~o Tribunal Regional do Trabalh~ da 9~ Região,
2 (dois) cargos de Juiz togado, vitalicio, a serem providos
por Juízes do Trabalho, Presidente da Junta; e 2 (duas)
funções de Juiz c1assista1 temporário, sendo uma pararepresentante dos empregados e outra para representante
dos empregados e outra para representante dos emprega~
dores;
·
-V- no Tribunal Re.&ional do Trabalho da 10'Região,
2 (dois) cargos de Juiz togado, vitalício, a serem prOvidos
por Juízes do TrabalhO, -Presidentes de Junta; e 2 (duas)
funções de Juiz classista, temporário, sendO uma pararepresentante dos empregados e outra para representante
dos empregadores.
Ai1. 39 o~ Provimento dos cargos e funções de Juiz,
criados por esta lei, obedecerá ao que a lei dispuser a res·
peito.
Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz
classista, temporário.
Art. 4~> O pessoal necessário ao atendimento dos en~
cargos deCÕi-rentes da ampliação dos Tribunais será re.crutad_o nos quadrOs dbs próprios Tribunais,
Art. 5~' A desQ_esa decorrente da aplicação desta lei
corierá por corita C,as dotações desta lei correrá por conta das dotações próprias da Justiça do Traba,lho.
-· . Ait. 611- Esta lei Cntra em vigor na data dê sua p(!blicação.
··
Art. 7~' Revogam-~ as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esgotada a
ã apreciação do RbqUI!rimento
132, lido rio Expediente, de urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n11 28, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado,
Aprovado o requerimento, passa-se_ à apreciação da
matétía.- ·
Discussão, em primeiro turnor ,do Projeto de Lei
da Câmara n11 28, de 1985, de iniciativa do Senhor
Presid!!~te da ~epública. que cria cargos no Ministério-da Reforma e do Desenvolvimento AgrárioMIRAD, e dá _nutras prO\•idências.
Dependendo de pareceres das Comissões de Serviço
Público Civil e de Finanças.
Solicito do nobre Senador Jorge Kalume o parecer da
Comissão de Serviça Público Civil.
Orâeru~do ·oía, passa-se

a

.. ..

~-

·~~ ~ -P-ãiêCeres favorá'feis, sob n9s 94 e 95, de 1985_, das

são~

·O_ projeto Vai à Câmãr~- dos Deputados.

.,!j.r....._ . . . . . •

Quarta-feira 5

vitalícios; e 2 {dois) c1assistas, temporârios;
IV -·O T-ribunal Regional do Trabalho da 9~ Região
co1])por-so;-1ide 12 (doze) Juízes, send_9 8 (oito) togados,
vitalíCios; e 4 (quatro) classistas, temporários;
V - o Tribunal Regional do Trabalho da 10' Região
coínpor-se-á de Ii (doze) Jufzes, sendo 8 (oito) togados,
._.vit.áJfcios; e 4 _(q~atro) d~sístas, temporários.
.
~ Att. 211 Para- atender à nova composição a que se refere o artigo anterior, ficam criados os seguintes carB:os e
funções de Juiz.:
·
I - "nO Tribunal Regional do Trabalho da 5~ ~esião,
3 (três) cargos de Juiz togado, vitalíCio, a serem providos, 1-(um) pOr J~íz do Trabaiho, Presidente de Junta, 1
{um) por advogado no _exercício" efetivo da profissão e 1
(um) por membro do Minístêrio ·Público Junto à Justiça
_do Traba_lho; e 2 (duas) funções de Juiz_ classista temporário, sendo uma para representante º-_os emprega_dos e
out~a para· representante dos empregadores;
l l - nP Tribunal Regional do Trabalho da 611 Região,
3 (três) cargos ci~ Juiz togac;Jo._ vitalício, a serem providoS:-- I (um) Por Juiz do Trabalho, Presidente de Junta.~
(um) por advogado no exercício efetiVo· da profiSsão e 1
(um) por membro do Ministério Público junto à Justiça
do Trabalho; e 2 (duas) funções de Juiz classista, tempo-

-

n~'

O SR. JORGE KALUME (PDS -AC. Para emitir
parecer.)--: Sr. Presidente, Srs. Senadores, originá.rio do
Poder Executivo, o Pr9jeto sob nosso exame, depois de
aprovado pela Câmara dos Dep~tados, foi encaminhàdo
a esta Casa no dia 23 do corrente e tem como objetivo
criar" car80s no Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário. Extinguindo o cargo atual de Ministro
de Estado Extraordinário para Assuntos Fundiários_.
cria os cargos de Ministro de Estado-da Reforma e Desenvolvimento Agrário e mais vinte cargos na nova Secretaria de Estado, para as funções de; Secretário-Geral,
Chefe de ú3binete, Consultor Jurldico, Assessor-Chefe,
Secretário dé-Controie Interno, Oiretor-Geral de Departamento (dois), Chefe de Divisão. Coorderiador (dois)
Assessor (dez}.
c·ria'das duas unidades no Orçamento da União Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário e
G<ibinete do Ministro, dispõe a Proposição qu·e as despesas serão atendidas com recursos do Orçamento Geral
da União, por anulações compensatórias de dotações
oti;alneni3rías.
No mérito, a Proposição atende à necessidade de emprestar mais organicidade à Pasta' encarregada de promover a reforma_ e prover sobre o desenvolvimento
agrário do País, dinamizando a execução do Estatuto da
Terra e equacionaQdo satisfatoriamente o problema fundiário.
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DIÁRIO PO CONQRESSO NACIONAL (Soçaoll)

ConsideranQo Constitucional, jurídico e conforme à
técnica legislativa, pela Casa de origem opinamos, n.o
mérito peia aproção do Projeto.

cargos constantes do anexo a esta lei que são os 20 novos
cargos que coilstam do anexo desta_.lei.
"Ficam criados no orçamento da União, aprovados
, as seguintes unidades orçamentária~:
pela Lei fl9
Ministério da Reforma Agrária~ 1 Minístro,"
-Gabinete do Ministro- a informação é se esses 20
cargos são os do Gabinete do MiniStro.
Perguntaria: O Ministério extinto- o Ministério que
foi transformado- não tinha quadros e não tinha funcionários?_ Aqui se deduz que esse Ministério não possuía
funcionários e nem cargos.

. O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Lins, para proferir o parec_er da Comissão de Finanças_,

O

sR. JOS:It LINS (PFL- CE. Para emitir parecer.)

--Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n<1
243, de 30 de abril de 1985, o Sênhor Presidente da~Re- _
pública submeteu à deliberação do Congresso Nacional,

O Sr. Josê Lins- É verdade. Era um Ministé.rio Extraordinário
não tinha quadro próprio, funcionava
corre servidores requisitados.

nos termos do .artigo 51 da Co_n_s_tiJ,1,1jção Federal, Projeto
de Lei que cria cargos no Ministério da Reforma e do
Desenvolvimento Agrário- MIRAD, amplia a estrutura institucional do Orçamento da União e dâ_ Ol.).tras pro·
vidências.
Recebido na Câmar~ dos bq}Ui.ado§ em ~de niaio" de
1985, o Proj~to transitOu em regime de urgência e co-lheupareceres favoráveis da&_ Comissões de Cons_ti~uição e
Justiça, do Interior e de Finanças, tendo aprovada sua
redação final, em Plenãrio, na sessão de 23- d_e maiO de

e

O SR. LENOIR VAitGAS- Agora, então, vai começar tudo de novo nesse Ministério, com esses 20 cargos inicíais. Naturalmente, com o desenvolvimento do
M lrilstério, novos cargos serão criados?

O Sr. José Lins- Ã medida do necessãrio;- certáinente serã proposto pelo Poder Executivo.

1985.
A Proposição encontra amparo nos artigos 43 e 57 dii
Lei Fundamental ~ en<i.1,1adra·se no artigo 108 do Regi·
menta Interno do Senado (inciso VIl e parágrafo único,
_ __
·
alínea _"e").
Após a criação do Ministério d~ Reforma e do Desenvolvimento Agrário - MIRAD, conforme Decreto n'>'
91.214, de 30 de_ab!'i.l de 1Q_8~, haveria qe seguir-se, naturalmente, proposta de criação de cargos de direção e as·
sessoramento superior, com vistas à movimentação da
nova organização. A estrutura idealizada é extremamerite simples, con·
tendo o mínimo cap~?-- de asseguiar a indiSpensãvel eficiência gerencial, sendo evidente _a_ e_cQ_nomia d6 _Ç.Usto~
envolvidos no Projeto.
Os recursos para atender aos referidos custoS ·estãO
previstos no artigo 4"' do Projeto de Lei, segundo-o q_ual
"as despesas dec;orrentes desta le_i serão atenalaaS-coffirecursos do Orçamento Geral da União, mediante apulações Compensatórias de- dotações orçamentãriaS, na
forma da legislação pertinente".
A legisação mencionada'é a cqnsubstanciada no artigo
5'>' da Lei n' 7.276, de lO de dezembro Q_e 19&4, que aprovou o vigente Orçamento da- União, e o artigo 43, § I"',
inciso III, da Lei n'>' 4.32_0, de 17 de março de 1964, que
dispõe sobre orçamentos e balanÇos da União.
Por outro lado, tendo em vista a necessidade de afastar óbices resultantes da premência de-tempo e das exigências da sistemática vigente; fat:se- necegsârio- inserir
na classificação inst_it~,~ciõnal do Orçamento da União as
unidades que administrarão os recursos postos à disposição de órgãos subordinados ao novo _Ministério_.
Daí a criãçãO de mais duas unidades orçamentãrias
propostas no Projefo, medid·a que, afinal, não tem efeitos sobre o volume das d_espesas e que serve' tão som~nt~
como instrumento de controle orçamentário e·-eontf!Q_io.
Isto posto, opinamOs_ pela aprovação do Projeto-.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- .Os pareceres
são favoráVeis:
Completada a instrução da matéria, passa-se à discml·
são do projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
O Sr. Lenoir Vargas- Sr. Pr_estdente, _peço a palavra
para discutif.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) .-Concedo a.
·palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas, pa"ra d_iscutir-o
projef?.
O SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC. Para discutir.
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente:
·
Desejava algumas informações da parte _do eminente
relator com referência- a esSe projeto, porque fica criado
no âmbito do Poder Executivo F~era~. com vencimentos, vantagens e prerrogativa de.Miri.istro.de.-EStado, o
cargo de Ministro de E.Stàdo d~--~ef9rma e_do Desen-..:oJ:vimento Agrário. Ê criado o cargo de M inist_ro e se extíô.gu(!. o cargo de Ministro Extraordíriário. · , ·
Depois, ficam criados no quadro permanente do Ministério da refõrma e do Desenvolvimento Agrário, os

O SR. LENOIR VARGAS - Eram esses esclareciSr._Presidente, quem desejava ter com referênç:ia
a essa proposição.
.

mentos~

-

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Continua ~!ri
discussão o projeto: "(Pausa.)
Não havendo quem peça a p81avra, encerrO a·discüsSão.
Encerrada a discussão, passa-se à votaçãO_ da matéria
que, nos termos do art. 322 do Regimento Interno, depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composiçãQ da Casa, devendo ser feito
pelo processo- eletrônico. Tendo havido, _el'!tretanto,
acordo entre as Lideranças, a matéria será submetida ao
Plentlrro~_pe!o pr9cesso simbólico.
Em votação o projeto em primeiro turno.
Os--Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) ·
Está aprovado.
Aprovado o projeto em primeiro turno e decorrido o
iflfers[ício de 48 horp.s, previstos no art. 108, § 3'>', da
Constituição, o projeto serã incluído em Ordem do Dia
p-ara apreci_a~ão em segundo turno.

__"É

o seguint~? p__!?j_eto ajjfOvado.

. PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 28, de 1985
(N'>' 5.38.6/85, n_a Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Cria cargos no Ministério da. Reforma e do Desenw
~"- .volvim.~t~ Agrá~o- ~IRAD, e dá Oulras prov(~ên-

cias.

·

O Congresso Nacional decret{l:
-Art. 1"' Fica criado, nO âmbito dd Poder Executivo
Fe"deral, com vepcimentos, vant~gens e prerrogativas de
Ministro de Estado, o cargo de MinistrO ·de Estado da
R.eforril-ã ~ do Desenvolvimento Agrário.
Patã&J:afQ único. Fica êxtinto_--o atual cargo de Mi~
nistro de Estado Extraordinário para AssuntOs Fundiários.,
·
Art. 2'>' Ficam· criados, no Quadro Permanente do
Iy1 irtistério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário
- MIRAD, os cargos constantes do anexo a esta lei.
Art. 39 Ficam criadas no Orçamento da Uniã.o,
aprovado pela Lei n"' 7 .276,' de JO de dezemjJro d-e 1984,
as_ seguintes unidades o-rçamentária~:
__ .3:700 ...... _Minis_tério da_Reforma ed_o Út;Senvol_vimento. ·

Àgráiio;

'·

· -

-

3701- Gabinete do Ministro.
Art 4'>' .As despesas decorrenteS desta-lei serão ãt,endidaS é_on1 reç.ursos do Ofçarrierito Geral da União, mediante -anulações compensatóriaS de- dÕtaçõe8-orçamenIã_rlas, na J'orma-_d-a legislação pe~finente.
----'- Art. -so;> -ESta-tei entra em vigor n~ data de sua publiCação".
A~t. 69, Revog~m-se as disposiçÕ'es em contrârío.
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ANEXO
(Art. 2"'

da Lei n'>'

, de

de 198

de

MINISTÉRIO DA REFORMA E DO
· DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- MIRAD

N"' de
ÕÍrgos
I
I
I

I
I
2
I
2
5
5

Denominatão

Classificação

Secretário-Geral
Chefe de Gabinete
Consultor Jurídico
Assessor-Chefe
Secret.â.rio de Controle Interno
- Diretor-Geral de Departamento
Chere de Divisão
Coordenador
Assessor
Assessor

DAS-101.6
DA$-101.4
DAS-101.4
DAS-101.4
DASIOI.5
DASIOI.3
DAS-101.3
DASIOI.J
DAS'IOI.2
DAS-102.1

Registra-se a abstenção do nobre Líder do PDS, Senador Nfoacyr pu arte e do nobre Senador Lenoir Vargas.
.O Sr. Moacyr Duarte -

Sr. Presidente, peço a pala-

O SR. PRESIDENTE (PassO$ Pô~) - Concedo ã
palavra ao nobre Sehador Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr Duarte- Sr: Presidente, na oportunidade _do acordo_ d~ Lid~ranças a ser firmado quem respondia· pela -Lidera_nça do meu Partido era o Senador
Joi-ge Kalume. Cons,~qUenteme~te, abstenho-me! n~o na
condição de Uder eventual, mas na_ condição de mero
Senador.
- -O SR. PRESIDENTE (F'assos Pôrto)- Fica icrscrito ·--nos Anais.
O SR. PRE&IDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se agora,
à apreciação do_ Requerimento n.9 133,lido no Expediente, de ·urgência para o Projeto de Decreto Legislativo Q9
27, de 1984.
Em ·votação o requeri_mento,
_
Os Srs. S_e.nad_or~s que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pdusa-.)
·
Aprovado.
_
Aprovado o requerimento, passa-se à
Discussão, em turno único, do projeto -de Decreto Legislativo n'l'·27, de 1984- (n'>' 65JS_4, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do aG.or.do
sobre Cooperação no campo da ciêncià e tecnologia
· _ent:r_e_ 9 croverilo -da República Federativa do Brasil
e o Governo do Japão, concluído em Tóquio, a 25
de_!llaio de 1984 (Dependendo de pareceres das Co~
missões de Relações Exteriores, de Economia e de
Educação e Cultura).
Solicito do nobre Senhor Senador Moacyr Duarte lJ
parecer da Comissão de Rel_ações Exteriores.
__O §!l:. ~oAcYR :ÔUARTE (PDS- RN. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_ ·
Atendendo ao disposto no artigo 44, inciso I, da Cons·
tituição, submete o Senhor Presidente da República à
_considerilção- d6_Cõogresso Nacional o texto dp ~corda
~obre Cooper~ção no Campo da Ciênciá e da TeCn-ologia
J!ntre o Governo da RepllblíCa Federativa do l}rasil e o
Govei-no do ·Jap~o. concluído em Tóquio, 25 de maio·
de 1984.Ao jUSUficar_ o ii:tteresse nacional em estabelecer um
_vinc~lo _regu~!li---(Jê" cooperação com OJapão,_Sallenta o
Mliii.stEio _das Relações Exteriores, na Exposição de
Motivos que acompanha a matéria, que esse pais do
OrtenH;._ "_não s6 figura hoje entre as maiores potências
tecnol6gicas do mu_ndo" como _tam.bér11. "Se destaca especialmente nas ãreas de ponta, ou seja, aquelas em que
as inovações esperadaS para os próximos anos poderão
.ínOu~nciar Cl1! profundidade os padrões de consumo e
produção". .
Na parte preambular do texto, após reconhecer a imporiância-crescenteda cooperação científica e tecnológica para o progresso econômico e social dos povos, declaram os signatários_ ter por objetivo fundamental o incremento da cooperação já eXíStente. Todós os programas
que·vierem a ser ajustados deverão observa.r. "os princf-
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pios de igualdade e benefício mútuo", s~gundo expressamente dispõe o artiS:o vestibular.
São pre-vistos, de forma explícita, as seguintes mod_ali-

dades de cooperação:
-encontros pad troca de informações sobre ciência~
tecnologia;

:

-intercâmbio de cientistas e de pessoal têcnico; e
- hnplementaçãq de projeto's e programas nos cam~
pos da ciência e da 1 tecnologia.
_
.
.
Ficarã a cargo & uma. "Comissão Mista Brasileiro~
Japonesa" examinar a operacion?-lidade do Acordo, debater as principais questões de interesse comum e, fmaJmente, _sugerir, aos 1 respectivos ·Governos, medidas específicas julgadas convenientes.
O respeito à sobe~ania de cada Parte Çontratante_ é assegurado na medida em --que se preVê a observância das_
.. Leis e regulamento's vigentes em cada um dos países".
É previsto um ped-odo inicial de vigência de dois anos,
facultado, posteriofmente, a qualquer das Governos,
mediante comunicação escrita e com antecedencia de se~s
meses, promover a renúncia do presente ato internacional.
Tratando-se de um ajuste. que tem por objetivo básico
delinear o quadro instituciona1.em que se processará
uma cooperação técnico-científica, de alta relevância
para o Brasiljulgamos opart~na e meritória de encômios
a iniciativa oficial.
Vale ressaltar, por derradeiro, que, na Câmara dos
Deputados, a matéria foi aprovada com expressa reserva
da competência do, Congresso Nacional par~ apreciar.
"quaisquer atas ou Jitjustes complementares de que possa
resultar revisão ou rp.odificação dÇl Ac-ordo". Fica_assim
preservada a competência exclusiva do Poder Legislativo
inscrita na Lei Fundamental (art. 44, inciso 1).
Ante o exposto, o~inamos pela aprovação do texto na
forma do Projeto de Decreto Legislativo n11 27, de 1984.
Sala das· Comissões, em

, de 1985.

É o parecer, Sr. Pi-esidente e Sf!>~ Senadores., Presiden-

te.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre. Senador Moacyr Duarte, para pr~ferir
. o parecer da ComiSsão de Economia.
O SR • .MOACYR' DUARTE (PDS- RN. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Chega a esta Corq.issão de Economia o texto do Acordo sobre Cooperaçã'o no Campo da Ciência e da Tecnologíaentre o Gov-errlo da Repliblica Federativa do Brasil
e o Governo do Japão, concluído em Tóquio, a 25 de
maio de 1984~
.
Em nove artigos, o texto do Acordo estabelece as modalidades de cooperação; cria uma Comissão Mista
Brasileiro-Japone.sa de Cooperação em -ciência e Tecnologia,·com a finalidade -~e dr;bater as principais questões
de política pra a implementação do Acordo1 examinar o
progresso deste e apresentar propostas aos dois governos
quanto a medidas específicas (J.ue assegurem 'a realização
da cooperação nele prevista; abre campo a ajustes complementares no· âmbito do Acordo; propõe que cada um
dos Gove.rnos-conc~derâ aos nacionais do outro país os
meios necessários pára a realização de atividades de ciência e tecnologia; do,s artigos (VII e VJII) condicionam,
respectivamente, a ihlplementação do pactt..~ado às leis e
regul~entos vigentes em ~ada um dos países e que nada
do_Acordo pode ser;interpretado com vistas ;_1 prejudicar
outros ajustes de cPoperaÇão entre os dois Governos,
existentes na dat.a d~ assinatura deste ou conc1u1dos posteriormente; o artigP IX fixa a data de entrada em vigor
do Acordo, a sua duração, forma para a sua deJ;lúncia e
ressalva qualquer projeto ou programa em andamento e
não totalmente imp_lementado à época do seu final.
Exposição de Motivos do- Ministro das Relações.Exteriores do Governo interior, embaiÚdor Guerreiro Ramos, refere-se ao Acordo ora sob exame como tendo
sido firmado durante visita q1.1e o General João Batista
1
Figueiredo realizo ui ao Japão.
Depois de citar as áreas_abar_Gadas pelo Acordo, a Ex~
posiçãO de Motivo~_ citada refere a importância desse
ajuste para o nosso País, dado qu~ "o Japão não só figura hoje entre as maiOres potências tecnológicas do mundo, como também porque se destaca especialmente nas
áreas de ponta, ou Seja, aqüeiãS--em que as inovações es-

peradas para os próximos anos poderão influenciar em
profundidade: os padrões de consumo e produção", isto
é, inforrn âtica, energia, biotecnologia, novos materiais e
robótica,, entre outras.
É certo que, no momento, vivendo uma etapa d.e crise
.-- econômíça, o nosso Pa.ís discute formas de superar o
processo Ínflacioilário e-retomar o cresclment.o económicO. Ao lado disso, não resta dúvida também, inúmeras
são as perspectivas que se abrem no sentido de apoiar
esse crescimento em .setores-chaves, capazes d~ permitir
investimentos elevados, de rentabilidade segura, e que,
fundrupentalmente, assegurem ao nosso Pa.ís manter-se
tecnologicamente atualizado.
Dentro de uma v[são desse tipo, articula~se perfeitamente o Acordo ora em exame, o qual, anteriormente,
fo(sUb!nedito, na Câmara dos Deputados, à COmissão
de Constituição e Justiça, Comissão de Ciência e Teênologia e Comissão de Relações Exteriores, e no Senado
Federal, à Comissão de Relações Exteriores, obtendo de
todas aprovação.
De nossa parte, nada vemos que possa ser motivo de
-óbice a que prossiga a tramitação do texto do referido
Acordo e, por essç: motivo, somos pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo nY 27, de 1984 (Projeto de
Decreto Legislativo n'~ 65-B, de 1984-CD) que aprova o
texto do Acordo sobre Cooperação no campo çl.a Ciência
e·-a:a--Tecnologja entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, concluído em Tô~
quio, a 25 de malo de 1984.
Ê este o Parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a
paJavra 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;)
Em cumprimento ao disposto no art. 44, inciso I, da
Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor' Presidente da República, João Figueiredo, em 18 de julho de
1984, enviou ao CotJgresso Nacional o texto~? -Ac~rdo
sobre Cooperação tlo Campo da Ciência ·e íeciiofogia;
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Japão, concluído em Tóquio, a 25 de malo
·de 1984.
Acompanha o texto do Acordo a Exposição de Motivos do entã.o Sr. Ministro Qe Estado das Relações E_xteriores, Raimundo Saraiva Guerreiro.
Considerando oportuna a iniciativa dos dois países, o
Sr. M irlistro refere-se às vantagens que daí ad_virão, sob a
forma de:
a) encontros de variadas formas, para o debate e inter'cãmbio de informações sobre ciência e tecnologia;
b) envio _o recebimento de cientistas e pessoal técnico;·
c) 'troca de iiifoimações sobre ciência e tecnologia;
d) implantação de projetas e programas, conJuntoS ou
coordenados, para pesquisa científica e desenvolvimento.
·
tecnológico.
De fato, para o nosso País, em particular, esse Acordo
assume caracteristicas que ultrapassam a simples cooperação tecnologica p<ira tornar-se mais.um elo de aproximação de duas culturas.
Nesse aspecto. caberia aqui recordar a contribuição
-que os imigrantes jâ.poneses vêm continuamente oferecendo à nossa sociedade, _seja operando na terra, seja
transmitindo suas tradições aos seus descendentes, hoje
integrados à Nação Brasileira. Além disso, o Japão hã
multo Yem forta}ecendo o intercâmbio com os países da
América Latina, mas o Brasil pode considerar-se o alvo
de seu maior int~_re~se.
Esse Acordo vem beneficiar o desempenho da nossa
tecnologia, pois, apesar do alto nível intelectual das nossos pesquisadores, devemos reconhecer que nosso parceiro internacional alcançou padrões superiores na área
de informática, de energia, da tecnologia.
_
Á vista do exposto, somos pela ratificação do Acordo,
no:> termos do presente Decreto Legislativo.
Este ·o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os pareceres
são favoráveis.
Completa a instrução da matéria, passa--se a discussão
do projeto.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
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Em votação.
.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa~)
Aprovado.
O ·pr.ojeto vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE(Passos Pôrto) -Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de R.edaçào que será lido pelo Sr.
1Q-Secretãrio.
Ê lido o seguinte.

PARECER

N• 114, de' 1985
(Da Comissão de Redaçíto)
Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n9
27, de 1984 (n'~ 65/84, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Jorge Kalume
A ComissãO apÍ'esentã, em anexo, a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n'~ 27, de 1984 (n'165/84,
na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Acordo sObre Cooperação no Campo da Ciência e· da Tecnologia entre o Goverqo da República Federativa do Brasil
e o Governo do 'Japão, concluído em Tóquio, a 25 de
maio de 1984.
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1985. -Lenoir
Vargas, PreSidente -:-Jorge Kalum.e, Relator - Altevir
Leal.

ANEXO AO PARECER N' 114, DE 1985
Redação final do Projeto de Dec"reto Legislativo d11
27, de 1984 (n9 65/84, na Câmãra dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
te-tmos do art. 44, item I, da Constitu-ição, e
eu,
, Presidente 'do Senado Federal,
promulgo o seguinte
·
DECRETO LEGiSLATIVO N'

, DE 1985

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação no
Campo da Çiência e da Tecnologia entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Ja.pão, concluído em Tóquio, .• 25 de maio de 1984. ·
O Congresso Nacional decreta:
Art. l'~ . ~aprovado o texto rlo Acordo sobre Cooperação no Campo ~a Ciência e da Tecnologia entre o Go ..
verno da RePública Federativa do Brasil e o Governo do
Japão, cótrcluido em Tóquio, a 25 de maio de 1984.
Parágrafo único .. Quaisquer at.os ou ajustes comple..
mentares de que possam r.esultar revisão ou modificação
·do presente Acordo ficam sujeitos à aprovação do Con~
greS:so Nacional.
Art. 2'~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação ..
O SR. PRESJ.Ô ÊNTE (Passos Pôrto) -Em discussão
redaçào finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
A matéria vai à promulgação.
~

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente_, Srs. Senadores:
Ao longo de' mln-Pa vida parlamentar, tenho manifes.
tado umª p~rmanente preocupação com o uso adequado
d~s riquezas naturais do nosso País, preservando~se as
regiões para as gerações futuras, sem predação dos bens.
Dedico sério interesse à preservação do meioambiente e tenho sido veemente nas denúncias quanto
aos abusos que se vêm cometendo, principalmente em
decorrência do~ "olhos fechados de al_guns administradores", por motiv_os desConhecidos, mas imaginados.
As ·mirihi:is atitudes não têm sido aleatórias, nem genéricas. Atac.o problemas sérios, que exigem solução

1640

Qu3rta-fdra- 5

imediata_ Isto, porém, não pode· transbordar para uma
postura inconseqüente, generalizada, que chegue a impedir ao homem - beneficiário maior de tudo o que está
na Nature:t:a - de sobreviver.
Estas minhas primeiras paia vras justificam e explicam
a rriinha defesa intransige-nte do homem pobre, d,o trabalhador sofrido, do pe$Cador ribeirinho 1 do caçador que
caça para comer, do habitante das margens dos rios de
Rondônia, que não pode ficar à mercê do abuso e da arbitrariedade de fiscais, quaísquer que sejam, homens que
em nome da lei extravasam as suas iras e os seus recalques contra os pequenos e humildes, quando deveriam
direcionar o.seu trabalho para aqueles que realmente estão causando maleficio à Sociedade.
Reporto-me aos fatos que têm ocorrido com frequência com os moradores ribeirinhos do ~io_9_uaporê,·víti
mas constantes de arbítrios praticados Por fiscais do Instituto Brasileiro de Desenyolvimento Florestal, os quais,
injustificadamente - mas em nome da Lei - tomamlhe armas, material de pesca e de defesa, utilizados unicamente para a sua sobrevivência numa região dificíl, em
que o homem, para manter-se vivo, precisa superar-se a
cada instante.
_
Há cerca de um mês,_ um des~ses homens - Senhor
Isaura Lopes Gomes e sua familia foram vítimas dos fis~
cais do l&DF em Rondônia, os quais invadiram a resi~
dência dele, na margem do Rio Gu_aporé, no lugar cha~
mado Bacabalzinho, retirando um revólver calibre 22,
flechas, zagaia e faca de seringa. Como se vê, objetos de
uso pessoal, de defesa ·e de sobrevivência, neçessârios
sobretudo à obtenção da comida para a familia.
Os atas nào pararam aí. No mesmo dia, praticaram
mais arbitrariedades contra outras pessoa·s, moradores
pró;úmos,
As ponderações desses homens, verdadeiros guardiães
da nossa fronteira Oeste, não foram levadas em consideração. Ao contrário, os fiscais, fortemente armados com
carabinas calibre 38, apontadas diretamente para os
pobres pescadores e agricultores, os intimidaram e não
devolveram o material apreendido, sob a alegação de
que é proibido caçar.
Os mesmos fiscais também exigir31l). a retirada de algumas cabeças de gado do terreno do Senhor Isaura Lopes Gomes, sob a alegação de que o local riào estava devidamente preparado para tal. Foram em vão as ponderações dos moradores, desejQs_os de saber quem se_re,sponsabilizaria pela indenização do gado a sey_ retirado da
área.
·
Disseram mais: que se .entendessem com o INCRA:
O Senhor Isaura, outro morador conhecido como
Manduca, e mais o jovem Edenaldo GOmes Moraes e o
Senhàc Waldemar de Almeida e esposa procuraram o
VigãfíO-EpiscopaJ do Vale do GU.aporé, Pãdre Paulo
Verd.ier, e o Prefeito de Costa Marques, Senhor Ruy Rodrigues de Almeida, para relatar-lhes o acontecido e pedir apoio, proteção e proVidências.
Apoio, sim, porque somente a participação de homens
como o padre Paulo Verdíer e como o Prefeito Ruy_ de
Almeida em defesa dos paroquianos e munícipes pode
evitar e impedir o abuso do mau funcionáriO, que exorbi'ta das suas funções.
Como diz o Padre Paulo Verdier- a _cujas palavras
me associo ~.''é inadmiSsível e revoltante um procedí- ·
menta igual ao que tiveram os fiscaiS do fBDF contra
homens Simples, pobres, necessitados, que não prat~ca
ram qualquer abuso e, ao contrário, sempre se manifestaram respeitosos para com as autoridad~".
Aqueles h_omens não são ladrões,. nem bandidos. Ao
contrário, estão, como sempre estiveram -.e ísto quem
nos relata é o próprio vigário do Vale do Guaporé prontos a socorrer, a ajudar, a acolher quem deles solícita ajuda.
Não é necessário usar da força nem da intirilidação. Se
irregularidades. há, cabe à autoridade, primeiramente,
instruir, orientar, recom-endar, buscar solução, pois o
Governo, nas suas mais amplas atividades, exi~te ~obre-.
tudo para cuidar da defesa'dos interesses áã sociedade,
dos'homens que a integram, do equilíbrio Justo ent~e o·
viver legalmente e o transgredir inconscienteme~te.
Se aqueles homens humildes das margens do R.lo Guapt;>rê cometerem irregularid~des, que sejam orientados;
se usam terra inadequada para criar gado, que ·se lhes
diga e os ajuQ.e a procurar outro local apropriado. Os
que têm competência podem e devem ajudar a resolver
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os problemas daquele povO que tanto faz para a vida da
Região.
Dentro deste pensamento é o que o Prefeito Ruy Ro-.:
drigues de Almeida escreveu ao Delegado do IBD F em
Porto Velho, pedindo providências urgentes e enérgicas
contra a arbitrariedade, o uso da força e as intimidações
desnecessârias usadas pelos fiscais do IBDF, exigindo,
também um posicionamento firme em defesa dos ribeirinhos do Rio Guaporé, por nós conhecidos como homens
de bem, com famílias tradicionais na região.
O· Prefeito- de Costa Marques solicitou ao delagado do
IBDF a devolução do material âpreendido, a fim de que
volte ·a constituir o acervo de defesa e de sobrevivência
das famílias daguela ãrea.
Diz mais o Prefeito Ruy de Almeida- e com ele concordo inteiramente- qu~. "a presença de homens como
o Senhor Isaura Gomes e de sua familia, ao longo de
nossa fronteira, não ameaça em hipótese alguma a ecologia ou a Segurança Nacional, pois o que realmente
ameaça e destrói a nossa fauna e flota s~o a"s grandes serrarias que a tudo devastam, impunemente e_ contra os
quais todos nós gostaríamos de ver o rigorismo dos fis~
cais do IBDF".
Sr. Presidente,
Srs: Sena,dores:
A preocupaçà~ do Prefeito Ruy Almeida e do Vigário
Paulo Verdier, da Diocese de·Gu(\jarã-Mirim, é perfeitamente compreensível.' A ela me associo e sirvo de instruménto à denuncia que me fizeram, intermedio os receios
de que estão acometidos, junto às autoridades federais
superiores. Em especial, apelo ao Sr. Presidente do
IBDF, Dr. M<ll'celo Palmério, filho de um ilustre brasi~
leiro, escritor, membro da Academia Brasileira deLetras, Mário Palmério._que, abdicando do lox.o da cidade
grande e do conforto merecido a que tinha -êiireitO-pelo
que já produziU: para a sociedade, foi morar em -um-bar~
co regiOrral, no Amazonas. E que, por isto mesmo, co~
nhece muito bem o problema do homem da Amazônia,
que caça e pesca para cofilet eq>ara sobreviver; e que não
ameaça, de longe sequer, o equilíbrio da convivência
harmôiliCa entre todos os seres. que integram a Natureza.
Ao Pfêsidente do IBDF o meu apelo para que mande
oriênlP.r os- d"eh!gados desse impe:rtante órgão federa(
quanto à necessária e adequitda atu_ação. dos fiscaís que
integram o quadro do IBDF, para que se evitem problemas como esses_ que acabo de relatar e para os quais
p'clto, ígualmente, providêncías.
_ Era o que tinha a dizer. (Mui_to bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ODAC/R SOARES EM SEU DISCURSO:
Oficio n' 073/85/GPCM

Costa Matques, 6-5-85

Eluno. Senhor
Odacir Soares Rodrigues
DD. Senador
-Senado Federal-Gal?. 31 Anexo 2 Edifício Principal
Brasília DF
O _excesso de rigor usado pelos fiscais qo IBDF, tomando material de peSca _e de defesa dos ffi_oradores das
margens do Rio Guaporê, ameaçando e intimidando os
familiares conforme cópia dos relatos inclus_os; a ameaça
de desalojá-los de áreas acupadas há muitos anps, não
lheS respeitando Os direitos de posse, n0s: "leva a pleitear
de Vossa Excelência as necessárias gestões junto aos órgãos competentes, para garantir direitos dos ribeirinhos
e não permitir o despovoamento da nossa fronteira.
Que a ação política de Vossa Excelência, seja dirigida
em defesa dos ribeirinhos do Rio Guaporé, no sentido de
guesejam respeitados pelo IBDF, que a nosso ver, como
homem Público desta região, deve dirigi com rigor fiscalizador às grandes serrarias que impunemente devastam
nossas florestas.
Em nome do povo desta região do Guaporé agradecemos as providências.
··Atenciosamente, Ruy Rodrigues de Almeida, Prefeito
~-unicipal.

Oficio n' O(Of85fGPCM

Costa Marques, 6-5-85

Ilmo. Senhor
Roberval Duamelo 'de Zúnica Júnior
DD. Deleg•do do jBDF
Porto Velho - RO
As arbitrariedad~. o uso de força e intimidações desnecessãrias usadas pelos fiscais desse Órgão, exigem deste Executivo um poSicionamento firme em defesa dos ribeirinhos do Rio Quaporé, famílias tradicionais na região, que há muitos ;anos tornaram-se os guardiões naturais de nossas fronteiras.
No dia 24 de abril p.p., fiscais armados invadiram a
residência do Sr. Isaura Lopes Gomes, homem pacato.e
de boa índole, na localidade denominad~...Bacabalzinho", intimidaram toda a família e aproJ?riaram-se indevidame::nte de um revólver, duas espingardas, flechas, za-.
gaia e faca de seringa, equipamento este de proteçào da
família equenenhumaameaça traz à fauna ou à ecologia
de um modo g_eral.
Solicitamos seus bons ofícios no sentido da devolução
do material, sem o que toda a família estará exposta aos
perigos. da região, e na eventualidade de um acidente exigiremos a apuraçãO: d.~ responsabilidades.
A presença de home-ns e (amflias ~orno a do Sr. Isaura
Gomes ao longo de nossa fronteira, não ameaça em hipótese alguma a ecologia ou a segurança nacional. O que
realmente ameaça e. destrói a nossa fauna e flora são as
grandes serrarias que a tudo devastam impunemente,
-contra as quais gostaríamos de ver todo o rigorismo dos
Srs. Fiscais.
· .
'
Ilustríssimo Senhor, para que atas como o acidente
acima exposto, não venham a desestabilizar a paz social
da região, aguardamos a d'evolução do material da
familia lesada, assim como mais ponderação dos Srs.
Fiscais e informamos que em razão da ameaça de retira~
da dos familiares das margens do Rio Guaporé, estamos
enviando cópias desta, à Assembléia Legislativa do Esta~
do, à Câmara e Sel)~do Federal e demais Autoridades.
Agradecemos a atenção e subscrevemo- nos.
Atenciosamente, Roy Rodrigues de Almeida, Prefeito
Costa Marques, 30 de abril de 1985.
Jâ de saída com o barco para atender os ribeirinhos do
rio Guaporé e participar da festa do Divino Espírito
. Santo em Rolim de Moura, tivemos que atrasar a nossa
viagem para atender os moradores de Santo Antônio,
Abacalzinho e Limoeiro. Um grave incidente deixou
~pavorados e na angústia os moradores dessas los:alidades: Isaura Lopes Gomes que a'ndava como encarregado
do Batalhão do Divino teve que al;>andonar a sua missão
pelo motivo que ele explica na declaração anexa (conf.
documento anexo_;_, "relato de ocorrência")
É inadmissível e revoltante um procedimento dessa
natureza quand9 se sabe o respeito e a ãteilÇã.o que sempre esse povo manifestou com as autoridades. Quem dos
que viajaram pelo rio Guaporé não recebeu um dia a ajuda daqueles que boje estão nessa dificuldade e recebem
um tão mal tratamento q_ue nem para ladd5es ou bandidos?
·
O que repre'lenta, qual é a dificuldade para os órgãos
competentes de dar satisfação a esse povo simples e
bom? ...
Um tratamento humano sem abusar da força ou da intiiitidação; uma indenização justa; uma terra adequada
com título definitivo sem jogar a responsabilidade de um
para o outro, do IBDF para o INCRA; um prazo suficiente para se mudar, levando em conta que um pasto
pata 200 cabeças Qe animais não Se consegue em três meses. Perseguidos de todos os lados os moradores do Guaporé não sabem mais a quem apelar: Não podemos ficar
calados. Os que tem competência e autoridade podem e
devem ajudar a resolver os pjoblemas desse povo que
tanto fez para a vida de nossa região.. Basta só um pouco
de humanidade e de boa vontade.
Pe. Paulo Verdier, Vigário Episcopal do ValedoGuaporé.
RELA TO DE OCORR(;NCIA
I - Dia 24 de Abril de 1985, os fiscais do IBDF invadiram minha residência, na margem do rio Guapor~, no
lugar chamado Bacabalrinho retirando um revolver ca.
libre 22 de nove tiros, flechas, zagaia e faca de seringa.
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Na ocasião encontravam~se na residênCia o Sr. W-ãlde-

5

mar de Almeida e sua senhora.
2 - No mesmo dia regressaram ao local de minha residência e tomaram do Sr. Manduca, assim conhecido e
do jovem Edenaldo Gomes Moraes uma espingarda ca~
libre 22 e outra calibre 16. Os dois haviam saído para
caçar pela manhã e só regressavam no final do dia, sem
nenhuma caça Edenaldo Gomes Moraes, jovem de 17
anos de idade e o Sr. Manduca foram intimados para
p~estarem depoiment~ no _posto do IBDF ~o dia 26~4-85.
3- Eu, Izauro Lopes Gomes, propriêtârio da resi~
dência, responsável pelo menor o prejudicado, acampa·
nhei os intirn:idos a fim de manter diálogo e recuperar o
que me foram retirado. No entanto fomos carcados por
seis elementos do referido posto, todos _armados sendo
que dois apontavamMnos- com duas carabinas .calibre 38.
Porém expliquei que os caçavam por ignorar a proiM
bição, pois ninguém havia informadO nada a esse respei-:_
to e pedi que devolvessem~ armas'_p_or ser irupo_ssí'{el fiM_
car numa fazenda desarmado, mesmo reconhecendo, a
necessidade da referida ·arma, não nos devohreram.
4- Falam também da retirada do gado com brevidaM
de, porém sem se responsa~ilizarem pela indenização da
benfeitoria e dificuldade de remov:er digo, .de remover
200 de gado, isto é, de animais sem locai devidamente
preparado para os mesmo. Mediante tal exigência, contastei não haver condições sem um prazo condi:zente e in:.
denização, Eles responderam que isso era problema do
INCRA.
.

Votação, em primeiro turno, do Projei'o de Lei do Senado n~' 340, de t980, de autoria da Senadora Eunice Michiles, que acrescenta parágra(o 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 nl's 445 a 447, de 1984, das Comissões:
-de Constituiçi\ó e Justiça, pela constitucionalidade e
jliridicidade;
- de Legislaçio Social, favorâvel; e
-de Finanças:, contrário, com voto. vencido, em separado, do Senador Jorge Kalume.

Costa Marq~;~es, 29 de abril de 1985._- lz:aum Lopes
Gomes.
(Muito bem!)

.o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nada mais
havendo qu~ tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

7
Votação, em primeiro turno (apreciação p,reliminarda
juridicidade, nos termos do art. 296, do Reginiento JnM
temo), do Projeto de Lei do Senado n~' 320, de 1980, de
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga· a Lei nl'
6.8151 de l9 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do estfangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
de Imigração e dá outras providências, tendo
Parecer, sob nl' 1.144, de 1981, da Comissão
- de Constitlliçilo e Justiça, pela injuridicidade.

O SR. YKI!:SIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ encerrada a sessão.

2
Votação, em tuino llnico, do Requerimento n" 58, de
1985, de autoriã dos Líderes Gastão Mifller e Moacyr
Duarte, solicitancf:o, nos termos. do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Oficio n" S./8. de 1985,
através do qUal o Prefeito Municipal de Anápolis (GO)
solicita autorização do Senado para que aquela prefeituM
ra possa realizar operação de empréstimo exter'no no vaM
lor de u~ 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares.)

(Levanta-se a seSsao às 18 horas e 55 minutos.)

ATA DA 83• SESSÃO, REAUZADA EM 28 DE
MAIO DE l98S
(Publicada no DCN (Seção II) de 19-5-85)
Retificação
~.

Na pagina 1532, 3• coluna, no Projeto de Resolução n"
de 1985, constante do item 1 da Ordem do Dia,
No art. 3'1, letra ... b",
·
Onde se lê:
Art. 3.,..•••..• ·.•. -• ••.••••••••.• : •.•••• ~-...~~.a)
b)

·····-'·-·······"·· ..

ao companheiro que, ...
LeiaMse:

···'·····-·-···-c- ...

••.• -·· ••••• ·-·· .-. ······~··-·· ..... -·. ··•·"·
······--·---···-·•····-·-···-············'à companheira ou ao companheiro que; ...

Art. 311
a)

b)

3

Votação, em primeiro .turno, do Projeto de Lei do 'SeM
nado n~' 26, dC 1979, de autoria do Senador Orestes_
Quêrcia, que acrescenta parágrafõs ao art: 517 da ConM
solidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n9s 184 e 185, de 1984, das Constituições:
- d~ Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade
e jurldicidade; e -de- Leglslaçio Social, favorável.
4

Votação, em primeiro tutno, do Projeto de Lei do SeM
nado n" 2, de 1980, de aUtoria do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre a escola a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres. sob n9S 747 e 748, de 1981, das Comissões:
-de Consdtuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencíd<?, em separado do Senador
Moacyr Dalla; e
·
- de Educaçilo e Cultura, favorável.

e

("') - Republlcuda por h-a haver suillo com inc=Ções no DCN (Scção H)

de 4-5-85.

SECRETARIA GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de f9 a 31 de maio
de 19,85 Mart. 293, II, do Regimento Interno~
PROJETOS APROVADOS E
ENCAMINHADOS À SANCÃO

6
Votação, em primeiro turno {aprec!ação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296, do RegiM
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 18, de
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico, tendo ·
Pareceres, sob nl' 1.032, de 1980, e n" 415, de 1984, da
Comissão:
~de Constituição e Justiça, Jl' Pronunciamento: pela
incónstitucionali-dade; 2~' Pronunciamento: (r~xame solicitado em Plenârio)- ratificando seu parecer anterior.

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n" 57, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão Maller e Moacyr
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regimento lnter.no, urgência para o Oficio Sj2, de 1985, do ·
Governador do Estado do Rio Grande· do Norte, soliciM
tando autorização do Senado Federal para realizar operação de crédito externo no v aJo r do cínq UeD:ta milhões
de ~ólares.

ton Bandeira Rodrigues e José de Ribamar Duarte Mo uM
rão.
SenadQFederal, em 3 de maio de 1985. - Lourfval
Zagonel dos Santos.

-Projeto de Lei da Câmara n9 12, de 1985 (n~' 5.272,
de 1985, na Casa de origem), que autoriza a desapro#
priação de ações das companhias que menciona~ abertu#
ra de crédito especial de até CrS 900.000.000.000 (noveM
centos bilhões de cruzeiros) e dá Outras providências.
Sessão: 21-5-85
-Projeto de Lei do Senado n9 92, de 1985-DF, de iniM
ciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre vencimentos e vantagens dos membros do_ Minis. tério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito
FederaL
Sessão: 21-5M85 (extr'aordinâria)
-Projeto de Lei da Câmara Q99, de 1985 (n9 3.905, de
1985, na Casa de origem), que altera a denominação do
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de TécniM
cos de Administração e. dá outras providênCias.
·
Sessão: 28-5M85 (extraordinária)
~Proj_r;:t~:?_ de Lei da Câmara n~' 22~ de 1985 (n~' 4.421,
de 1984, ria" Cttsa. de origem), que concede pensão e:speciaJ a Clodomiro lgna.cio Xavier, ex-cabo do Exército, e
dâ outras providências.
Sessão: 30-5M85 (extraordinâria)
. DECRETOS LEGISLATIVOS PROMULGADOS
PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
-:- .Pro)eto de Decreto Legislativo n"7, de 1982, na.Câ-·
ma.ra dos Deputados), que aprova o texto do Acordo BâM
sico- de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
da Arábia Saudita, concluído em Brasília, a 13 de agosto
de 198!.
Sessão: 3().5M85
-Projeto de Decreto Legislativo nl' 28, de 1983 (n9 14,
de 1983. na Câmara dos· Deputados), que aprova o texto
de Acordo Basíco de Cooperação Têcnica .e Científica
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 0
·~ Governo da República do Haiti, celebrado em Brasília.~ a
15 de_ outubro de 1982.
Sessão: 3(}..-SMSS
-Projeto de Decreto Legislativo n~'41, de;: 1983 (n" 32,
de 1983, na Câmara dos Deputados), que aprova a re.forM
:ma da tray Moutinho, aluno da Escola Preparatória de
Cadetes, de Fortale'.za-CE, do Ministério do Exército.
Sess~o~_ 30-5M85 (extraordinâria)

(')PORTARIA N• 22, de 1985.)
O Diretor-Geral, no uso de suas atribuições regulaM
mentares e iendo em vista o disposto no Ato n~' 7, de
1985, do Sr. Priineiro~Secretãiio, Resolve acolher a indicação feita pela Sra. Diretora da Subsecretaria de Administração de Pessoal, na qoalidade de integran~ da Comissão de Supervisão do 2~'. Curso de Treinamento em
Administração' Legislativa.
.
Para tanto, designa:
1- Para ,Coordenador dos Instrutores, Marcos Vieira;
II,;__ Para Coordenadores de Apoio, Luiz Gonzaga
Pereira do Nasciniento e Mercedes Tardeli Moreira LiM
ma;
III- Para Instrutores de Noções de Administração
Legislativa, Sara Ramos de FigueiJ:edo, Paula Cunha
Canto de Miranda, Caio Torres, Djalma José Pereira da
Costa, José Carlos Alves dos Santos, Rubem Patu Trezefla, Ney ·Madeira. Luiz Carlos Lemos de Abreu, Hamíi-

PROJETOS APROVADOS E
ENVIADOS Â PROMULGAÇÃO
-Projeto de Resolução nl' 7, de 1985, de autoria da
Comissão Diretora, que adapta o Regiment~ Interno às
disposições da Lei n~' 7 .295, de 19 de deze~bro de 1984,
qUe dispõe sobre o processo de fiscalização,. peta Câmara
dos Deputados e peio Si::nado Federal, dos atas do Poder
Executivo e os da Administração lndireta~ e dâ outras
providências,
Sessão: ,1M5-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução nQ 8, de 1985, de autoria da
Comissão Diretora, que cria o Pecúlio dos.ServidQres do
Senado Federal.
Sessão: 28-5-85 (extraordinária)
-Projeto de ResolUção n" 14, de 1985, de autoria da
Co?Iíssão Diretora, que institi a Gratificação LegislatiM

va.
Sessão:._ 30_~5-85 (extraordinâria)
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
À CÀMARA DOS DEPUTADOS
- Projeto de Lei do Senado n'i' 7, de 1983, de autoria
do Senador Moacyr D~~rte,_ que dispõe sobre a eXPe~
dição de certidões para ? defesa de direitos e esclareci~
mentes de situações (art. 153, § 35, da ConstífUiçãõ Fe~
deral).

Sessão- 9-5~85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senãdo fl\;207, de 198~, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 'iilstitui a· Semana
do 1 ovem e dá outras providên~ias.
Sessão: 9-5-85 (extraQrdinária)
'

- Projeto de Lei do Senado n? 93, de 1985, de aut_oría
da Comissão Diret:ora, que re3.jUsta ãs atuaís valores de

vencimentos dos servíáores ativos e inativos do Senador
Federal, bem como os das pensões e dá outras providên-

cias:

Sessão: 22.--5~85 (extraordinária)
-Projeto de Lei Qo Senado n_9 114_, de 1985- COffi~
plementar, de autoria dos Senador~"-Fábío Luceria e
Raimundo Parente, que dispõe sobre a instalação de
Municípios e 'dã .outras providências.
Sessão: 21~5-85 (extraordinária)
PROJETOS APROVADOS
E ENCAMINHADOS À
COMISSÃO DE REDAÇÃO
-Projeto de Lei do Senado n_9 2~~. de 1979, ~e auto..:
ria do Senador Nelson Carneiro, que acreScenta parágrafo ao art. J9 da Lei n_'? 5.197, de·I3 de setembro de 1966,
que institui o FGTS.
Sessão: 14-5-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n9_'303, de 1~89; de aUtoria do S~_nador Itamar Franco, que dâ nova redação- ao
item IV do art. 49 da Lei n'? 6.226, de 14 dj_ulho de 1975.
Sessão: 26-5-85 (extraordinária)
·
·
-Projeto de Lei do Senado n9 3~1, de 1980~ de autoria do Senador Passos Pôrto, que erige etn monumento
nacional a cidade de São C_ristóv~o~ no Estado de Sergipe.
Sessão: 16-5-85 (extraordinária)
-.-Projeto de Lei do Senado n'? 341,_ de: 1980, de autoria do Senador Franco_ Montara, que simplifica e desburocratiza o processo de operações financeiras, permitindo que os documentos firmados pelas instituições financeiras sejam autenticados mediante chancela mecân_íca.
Sessão: 16-5-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n9 I, de 1985, de autOría da
Comissã_o Diretora, que dispõe sobre a incorporãç'ão aos
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proventos de aposentadoria de servidores inatívos do Senador Federal, da Gratificação d_e Nível Superior e dá
outras providências.
Sessão: 28-5-85 (extraordinária)
- Projeto de Lei do Senado n'? 184, de 1984, de autoria do Senadcir Mauro Borges, que altera dispositivos da
Lei n'? 5.682, de 21 de julho de 1971, modificada pelas
Leis n'?s 5.697, de 27 de agosto de 1971, 5.78r,-de 5 de junho de 1972, 6.444~ de 3. de Outubro dC 1977 e 6.7_67, de
20 de dezembro de 1979, e·-dã outras providências.
Sessão: 28-5-85 (e:rc.traordínãria)
.. PROJETOS APROVADOS EM 1• TURNO
- Proje(o de Lei da Câmara n'? 5,_de 1985 (n94,729, de
1984, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que alter;J. a composição e a organização internã dos Tribunais _Regionais do Trabalho que
menciona, cria cargos e dá -outras providênêías.
Sessão: 30-5..S5 (e:rc.traordinária)
,-Projeto de Lei da Câmara n9 31, de 1985 (n9 4.896,
de 1984, na Casa de origem), de fníciativa do Se;nhor Presidente da Rep6bJíca, que cria a 13' Região da Justiça do
Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do Trabalho,
institui a correspondente Procuradoria Regional do Mínistério Público da União junto ã Justiça do Trabalho e
dá outras providências.
'Sessão: 30~5~85 (e:rc.traordinária)
REQUERIMENTO'SOLÍCITANDO CRIAÇÃO
DE COMISSÃO PARLAJ\1ENTAR
,))_E INQU~R!TO APROVADO
-Requerimento nli 88, de 1985, de autoria do Senadot Severo Gomes, solicitando, nos termos do art. 170
do Regimento Interno, a criação de Comissão Parlamentar_ de lncj_uêrito, composta de 9 (nove) Senadores para,
nO prazo de 180 (cento e oitenta) dias, analisar a gestão
das. Sociedades de Economia Mista nas quais a União
detenha maioria acionãria.
Sessão: 2-5-85 (e:rttraordinãria)
PROJETOS RETIRADOS PELO AUTOR
E ENCAMINHADOS AO ARQUIVO
-Projeto de Lei do S_enado n9 25, de 1985, de autoria
do Senador Nelson Cãindro, qiJ.e dá nova redação ao

parágrafo único do artigo 49 da Lei n9 4.591, de 1'6 de de.zembro de 1964, com vistas a determinar, nas escrituras
uriidades condominiais, a comrelativas à alieniÇão
provação de ausência de débitos para com o condominío.
~es~ão: 2-5·8$ (extraordinária)

ae·

-Projeto de Lei dQ Senado n'? 187, de 1982, de auto-

na d-o~Setüidor Nelson carneiro, que institui a Semana
do_ Joyem, ~~~á Ol!-tras_providências.
_Sess_ão: 21-5-8~ ~extraordh1ária)
~Projeto de Lei da Câmara n9 124, de .1984 (n9 2.770,
de l983, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a atualização
monêi:ãria dãs importâncias devidas pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judicial, simplifica trâmites
processuais e dã outras providências.
Sessão: 21-5-85 (extraor-Qinãria)

MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS
À ESCOLHA DE AUTORIDADES
-Mensagem n'? 99, de 1985 nl' 246, de 1985, na Presidência da República), de 6 de maio de 1985, pela qual o
Senhor Presidente da Repó.blica submete à deliberação
do Senado o nome do Deputado José Aparecido de Oli~
veira para exercer o cargo de Governador do Distrito
Federal.
Sessão: 7-5-85_(extraordinãria)
-Mensagem n9 88, de 1985 (n9 214, de 1985, na Presidência da RepUblica), ·de 2 de abril de 1985, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à d_eli,beração
do Senaçl.o a escolha do Desembargador Eduardo Andrade Ribeiro de Oliveira para exercer o cargo de Ministro,do Tribunal de Recursos, em vaga destinada a magistrados ou membro$ do Ministério PCtblico dos Estados, do Distrito Federal e dos Terri.tórios, decorrente da
aposentadoria do Ministro Inácio Moacir Catunda Martins.
Sessão: 8-5-85_ {extraordinária)
-Mensagem n'? 96, de 1985 (n_9 237, de 1985, na Presidência da República), de 26 de abril de 1985, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Deputado Estadual Angelo Angelin para exercer o cargo de Governador do Es~ado de
Rondônia.
· Sc:ssão: 8-5-85 (extraordinária)
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SENADO FEDERAL
·SUMÁRIO
-1- ATA DA 90> SESSÃO, EM! DE JUNHO
DE 1985
LI -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.Z- Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n' 155/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que revoga disposi~
tivo da Lei de Imprensa, com vistas a excluir a possi~
bilidade de apreensão de periodicos por ato do Mi#
nistro da Justiça.
-Projeto de Lei do Senado n9 156/85, de autoria
do Sr. Senador Guilhenne Palmeira, que altera dis~
positivo da COnsolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 1943.

1.2.3- Discursos do Expediente

SENADOR ROBERTO SATURN!NO, como
Líder - Protesto de S. Ex• contra demissões de servidores da ECT, no Rio de Janeiro; determinadas pelo
Ministro Antônio Carlos Magalhães.
SENADOR MÁRIO MAIA- Preocupação de S.
Ex• com a devastação da floresta amazônica, a pro~
pósito do transcurso do Dia Mundial do Meio AmM
biente.

SENADOR MARTINS FILHO -·Impunidade
dos responsâveis pelo escândalo financeiro do Banco
Sulbrasileiro.
SENADOR MARCELO MIRANDA - Necessidade da construção de ponte ligando Guaíra~PR e
Mundo NovoMMS, programada pela ELETROSUL.
SENADOR SALDANHA DERZI- Editorial do
jornal CorTeio do Estado, de Campo Grande, edição
do último dia 3, intítulado .. Reforma Agrária".
1.2.4-

Comuni~ções

da Presidência

- Corivocação de sessão extraordinária a--realiZar.
se hoje, às I 8 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
-Lapso ocorrido quanto ao turno a que estava
sujeito o Projeto de Lei da Câmara nv 28/85, aprecia·
do na sessão extraordinária de ontem, e envio do
mesmo à sanção~

1.2.5-Discursos do Expediente (Continuaçilo)

SENADOR ADERBAL JUREMA, como LíderA tuação do professor Roberto Magalhães à frente do
Governo de Pernambuco.

1.3- OR,DEM DO DIA
- Requerimento nv 57/S5, requerendo urgência
para o Ofício S/2. de 1985, do Governador do 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 nv 58/85, solicitando urgência
para o Oficio 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 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 nv 26/79, que acres·
centa parágrafos ao art 517 da consolidação das Leis
do Trabalho. Votaçilo adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 2(80, que dispõe
sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fun~
dações de Ensino S~perior. votação adiada por falta
de quorum.
- Pi:_Ojeto de _Léi d()Senado nv 340/80, que acreS~·
c_enta parágrafo único ao -ari:o37:l_da Consolidação
das Leis do Trabalho, facu!tando _à empregada com
PrOle o direito à jornada de trab~o r~duzida,_ com
remuneração proporcional Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nv 18/80, que dispõe ·
sobre aposentadoria especial do mllsico. (Apreciação
preliminar da constitucionalidade). Votação adiada
porTa tá de quorum.
-:-- Proje_t_o de Lei do_ Senado nv 320/80, que revoga
ã.-LeÍ'n9-6.8f5, de 19 de agosto de 1980-, que define a
situação jurídica do 'estrangeiro no Brasi~ cria o Con·
selho Nacional de Imigração e dá outras providências. Votação adiada por falta de quonun.

1.3.1- Discursos :após a Ordem do Dht

SENADOR ODACIRSOARES-Proposta de reforma agrária da Nova Repóblica.
SENADOR BENEDITO FERREIRA mática fuiidiá!ía:
- SENADOR NELSON CARNEIRO cações de militares reformados,

ProbleReivindi-

SENADOR CARLOS ALBERTO- Providências
para a recuperação da economia do Município de
Macau-RN.
SENADORJUTAHY MAGALHÃES-Aproveitamento dos funcionários da agência do Banco Auxi~
liar,_ d_e Juazeiro-BA.
SENADOR GASTÃO MULLER - Apreensão
das entidades de classe, ligadas ao setor da cons-trução civil do Estado de Mato Grosso, a respeito do
programa habitacional do BNH naquele Estado.
SENADOR HENRIQUE SANT/LLO -Falecimento de J;>om Fernando Gomes dos Santos, Arce·
bispo de Goiânia. Reivindicações dos sojicultores na~
cionais.
SENADOR NIVALDO MACHADO centenârio .da cidade do Salgueiro-PE.

Sesqui-

SENADOR ITAMAR FRANCO- Agilização na
do Decreto-lei n" 2.277, de 2·4~85, no
CongresSo Nacional.

--~trárilitação

1.3.2- Designação da

O~em

do Dia da pr6xfma

sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2-ATA DA 91• SESSÃO, EM 5 DE JUNHO
DE 1985
2. I -ABERTURA
2.2- ORDEM DO DIA
-Projeto d~ Lei do Senado n9 93/80, que dispõe
sobre a obrigatoried8;de de divulgação, em cinema,
rádio e televisão, da His:tõria do Brasil ou de seus vultos. Aprovado, em primeiro turno, c-om emendas. Ã
Comissão de Redação.
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- Redação final do Projeto de Lei do Senado n"
303/80, que dã nova redação ao item IV do art. 49 da
Lei n"' 6.226, de 14 de julho de 197.5. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
~ Redação fmal do Projeto de Resolução n9 I /85,
que dispõe sobre a incorporação aos proventos de
aposentadoria de servidores inativos do Sena~o Federal, da gratificação de nível superior c dâ outras
providências. Aprovada. À promulgação.
-ProJeto de Lei da Câmara n" 166/84, de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a
reversão, ao Estado de Mato Grosso, dQ terr_eno que
menciona. Aprovado. Ã sanção.

2.2.i - Discurso após a Ordem do Dia

SENADOR ODACIR SOARES- Observações
sobre a atuação do~Sr. Angelo Angelin, à frente do
Governo do Estado de Rondônia.

-Do Sr. Sen:idor Alexandre Costa, proferido na
sessão de 4-&.85.
-Do Sr. Senador Henrique Santillo, proferido na
sessão de 4-6-85.

4-ATAS DE COMISS0ES

2.2.3- Designação da Ordem do Dia da próxima
seSsão

2.3- ENCERRAMENTO
3- DISCURSOS PQ.ONUNCIADOS EM SESSÃO ANTEQ.IOQ.
-Do Sr. Sendor Humberto Lucena, proferido na
sessã~

de

4-6~85.

5-MESA DIRETORA
6-LIDEQ.ES E VICE-LIDERES DE PAilTIDOS

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PEQ.MANENTES

Ata da 90' Sessão em 5 de junho de 1985
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
Presidência dos Srs. Passos Pôrto,;]oão Lobo, Martins Filho e Alberto Silva
ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-S]i PRESENTES OS SRS. SENADORES,:
.

Jorge Kalume - Mário Maia - Eunice Michile_s Odacir S_o_ares - Hélio .Gueiros ~ JC?:~o Ca~telo Améric(:{ de Souza - Alberto Silvei. - Helvídio Nunes
~ jOãç Lobo- ~a.J;"- Ca.h. ~ josé Lins -:-,Virgílio Tá..~ra - Moacyr I;:fuarte-. Martins Filho.....:. }-lumberto:
Lucena - Marcondes Gadelha .:... -Milton Cabral Aderbal Jurema -_Cid Sampaio:.._ Nivaldo Machá.do
' -.Luiz Cavalcante -l..ourival Baptis_ta- ~assos Pôrto
- Jutahy Magalhães - Lomá.nto Júnior - Luiz Viana
; Nelson CimeirO - rkoberto Saturnino -'"" Ita.mõ!:T
Fran.co - M!lrilo Bad~Í'ó- Fernan~o Henrique Cai-do..so ~ Severo Gomes.- Henrique Santillo -"Mauro Bor·ges- Benedito Ferreira- Gastão Müller- Marcelo
:Miranda- Roberto_ Wypych- Enéas Faria- Jorge
Borphauset;t_- ~oit_,Vargas- Alcides Saldanha-Ocfávio Cardoso.·

O SQ.. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A lista de
presença acusa o compareciniento de 44 Senhores Senadores. Havendo n6_mcto regimental~ declaro aberta a ses-,

são.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos_ trabalhos.
O Sr. 19-Secretãrio irá proceder i\ leitura do Expedien-.

~

.

.

fini, com a ressalva que estabelece, as atuais referências
de vencimento ou salãrio, e determina qu~ "a nova estrutura das classes da Categoria Funcional de Assistente
Social não prejudicarão a tramitação e a solução de pedido.s de transferência c movimentação de servidores, apre.senta·dos até a data da vigência desta lei".
3. A ÕJ.atéria, há tempo, vem sendo objeto de preocu-,
pação dO DASP, que encaminhou anleprojeto ~ SE-

J;:_ lido o scg_uinte

PARECERES

PARECERES
N<>s 115 e il6, de 1985
Sob.re_ ~ Projeto de Lei da Cimara nt 251, de 1984,.
(na origem, n9 4.517-B, de 1984), que ''altera a estrutura da Categoria Funcional de A!IOistente Sodal, do
GrupO:.Outi'as Adrldades de Nlvel Sapmor, e dá ..,..
_tru pl'ovidêntlu".
·

PLAN.
Esclarece" DASP, na E.x,posição de Motivos n• 153,
de 9 de outubro de 1984~ que na formulação de antiprojetQ_, "'foram ateÍtdidas todas as form~idades concernentes à reestruturação da Categoria Funcional de Assistente Social, incluSive a fiberação de recursos orçamentârios a vigorar em ~·de janeiro de 1985".
4.. Diante do posto, e na esfera de competencia desta
Coníisslo, o parecer é pela aprovaçio do presente projeto de lei.Jle. ini_e,YW.va do Poder Executivo.
. Sal~ d~ ComiSsões, em 22 de maio de 1985.- Alfredo
Campos. PreSidente - Hehidio Nunes, Relator - Hélio

PARECEQ. N• 115, DE 1985
Do Combslo de Senlço l'lilllleo cr.n
Kei-:,Se~!'dor !f!:l!'(dl,o_~!l.IIÇI!

-.. O Projeto de Lei n• 251, de 1984, (Projeto de. Lei n•
4.5 17-B, de 1984, na Câmara dos Deputados),, "altera a
cstq1tur~ da Ca~oria Funcional de Assistente Social,'
do Grupo-Outras Atividades de Nfvcl Superior.. , dé que
trata a Lei n" 5.645~ de 10 de dezembro de 1970.
Oriun~O de Mensagem do ~der Exo::ut~vo, a prOposição destaca a progressã,o funcional como forma de
preenchimento c;los cargos da classe especial e das intermediãrias da Cateioria ~uncional de Assis.tent~ S9cial,
~leva servidores ·-de referência funcional, mantidas po-

Guelros - JoH

u...

PAQ.ECEQ. No 116, de 1985

· 2: ,. _

Relator: Senador Jorge' Kalume
.

O projeto de lei em tela, encaminhado pelo Poder
EXewtivO, nos teimas do art. 51 da Constituição Fcder3Çóbjetiv~ aiterar ·a estrUtura da Cate&Oríã ~uiiCiõnaf
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de Assistente Social, do Grupo- Outras Atívidades de
Nível Superior.
Resultou a matéria aprovada na Casa de origem, após
as manifestações favoráveis das Comissões de Consti_tuição e Justiça, de Serviço Público e de Fínanças.
Neste órgão revisor pronunciou-se pela aprovação a
Comissão de Serviço Público Civil.
Cabe-nos, nessri passo, a anâHse da proposição sob o.

enfoque financ_eiro.
Consoante esclarece a exposição de motivOs que
acompanha a mensagam presidencial,- a medida de hâ
muito acha-se em estudo no âmbito do Poder Executivo
que, face dificuldades financeiras tem protelado o seu
encaminfiamento ao Legislativo.
A providência, cabe assinalar, harmoniza-se com··as
diretrizes adotadas relativamente ao disciplinamento es~
tabelecido pela [..ei nf 5.645, de 10 decfezembro de 1970,
preceituando o parágrafo ónico do art. l"' do projeto que
0 preenchimento dos cargos da classe especial e das in~
termediárias far~se-á mediante progressão funcional ou
outras formas regulares de provimentos.
Em síntese, O projeto estende à _Categ~ria d\)_S Assistentes Sociais a nova estrútura funcional que posiciona
os servidores atualmente inclufd_os nas referências NS-1
a NS-4 na referência NS-5, inicial da classe A.
__
·No que diz- respeito ao aspecto fin~nceil-o, nada pode
ser oposto à proposição, uma vez que a-desp_esa com aexecução da medida correrá à conta das dotações próprias do Orçamento da União e das autarquias federais.

a

Tratando-se de proposição que s_e: 1-eveSte de ínegáV~l
interesse .. público e incorfen~o óbice _<ie, natur~ª
jurfdico-fmanceira;-opinamo.S· p-ela sua aprova~ão.
Sala das _Comissões, em 4 de junho, de 1985. - Lomanto Júnior, Presidente ........ Jorge Kalume, Relator João Castelo-- Cid Sampaio- Américo de Souza -Jutaby Magalhães - Marcelo Miranda- Alcides Saldãnba
- Carlos Lyra.
O SR. PRESIDENTE (Pássos Pôrtoj- O Expediente_
__
lido vai à publicação.:
Sobre a mesa, projetos de leigue vão ser lidos pelo Sr.
11'-Secretârio.
São lidoS Os seguintes

PROJE10 DE LEI DO SENADO

N• lSS, de 1985
Revoga dispositivo da Lei de Imprensa, com vistas
a exduir a possibilidade de apreensão de periódicos
por ato do Ministro da Justiça.
O Congresso Nacional deci-eta:Art. 11' É revogado _o l:!_rt. 63 da Lei nl' 5.250, de 9 de
fevereiro de f967, qu~, "regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informações".
Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Essa possilibidade de a autoridade admirdstrativa, nO
caso o-Ministro da Justiça, determinar a apreensão de_
periódicos, tal como prevista no art_._ 63 da Lei de Imprensa (Lei n~> 5.250, de 9
fevereiro de 1967), ê wp.a
violência inaceitável no regime democrático, incompatível com as pregações que nos conduziram à instauração
de uma nova e promissora República.
Por isto, na Oportunidade mesma em que se retomam
multas das liberdades usurpadas durante os anos do autoritarismo, impõe-se a revogaçã.p de tal dispositivo que,
aliás, no momento, é uma reivindicação da Ordem dos
Advogados. do Brasil.
Sala das Sessões, em 5 de junho de 1985 • ..,.._ Nelson
Carneiro.

ªe

§ I"

No caso deste artigo, dentro do prazo de cinco

dias, contados da apreensão, o Ministro da Justiça submeterá o seu ato à aprovação do TriPunal Federal de Recursos, justificando a necessidade da medida e-_ a urgência
em ser tomada, e instruindo a sua representação com um
exemplar do impresso que lhe deu causa.
-§ 2~> Q_ Ministro relator ouvirá o responsável pelo
impresso no prazo de cinco dias. e a seguir submeterá o
processO _a julgaffiento na prímeira sessão do Tribunal
Federai de Re~os.
§ 3Y Se o Tribunal Federal de Recursos julgar que à
apreensão foi il~al, ou que não ficaram provadas a sua
necessidade e _urgência., ordenará a devolução dos impressos e, sepdo possível, fixarã as perdas e danos que a
Uni~'! deverá pagar em conseqUência.
§ 4~' Sé-no prazo previsto no§ I"' o Miilistro da Justiça não submeter o seu ato ao Tribunal Federal de Recursos, o interessado poderã pedir ao Tribunal Federal
de Recursos a Hberação_do impresso e a indenização por
perdas-~ _danos~ Ou'{ido o -M_~nistro da Justiça em cinco
diãs,_ o proc~sso _será julgado na primeria sessão do Tribu-nal Federal de Recursos.

_ ArL.61. _Estão sujeito$ à apreensã,o os impressos
I - contivc;-rem propaganda de guerra ou de preconceitos de raça ou de cla,sse, bem corno os que promoverem incitamento à subversão da ordem polítiCa eSocial.
II -Ofenderem a moral pública e os bons costumes.
§ l"' A apreensão prevista· neste artigo será feita por
ordem judicial, a pedido_çfo Ministério Público, que o
fundamentará e o instruirá com a_representação da autoridade, se houver, e o exemplar do impresso incriminado.
§ 2., O juiz ouvirá, no prazo máximo de 24 (Vinte e
quatro) horas, o responsáVel pela publicação ou distri~
buição do .impresso, remetendo-lhe cópia do pedido ou
representação.
§ 3"' Findo esse prazo, com a resposta ou sem ela, serão os autos conclusos e, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, õ juiz- darã a sua decisão.
§ 4~> No caso de deferimento de pedido, será expedi~
do um mandato e remetido à autoridade policial compe-tente, para sua execução.
§ 5"' Da decisão caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o tribunal competente.
§ 6"' Nos casos de impressos que ofendam a moral e
os bOns costumes, poderão os Juizes de Menores, de ofi~
cio ou mediante provocação do Minist~rio Públicq, determinar a suá apreensão imediata para impedir sua circulação.
qu~_

···-·····•7I;c~~~;ã~_ a: c:~~;;~i~àd--; ·:;:;ttb~=:)
PROJE10 DE LEI DO SENADO

N• lS6, de 1985
Altera dispositivo da ConsOlidação das Leis do
pelo Decreto-lei n"' 5.452, de

'fral?alho~.- aprovada

I943.
O Congrci:So Nacional dec!-et"i:
Art. I~> O artigo 192 da .Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.! 5.452, de 1943,
passa a- vigorar com a seguinte redaçãQ:

........... .. -..... ~~ ··- ........... ; . .-·. ~ .......·.. ,:.-

""Art. 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministêrio do Trabalho, assegura a
percepção de adicional respectivamente de 40%
(quarenta por cento), ~0% (vinte por cento) e lO%
"(dez por cento) do salário percebido pelo trabalhador, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 5.250, DE 9 DE fiEVER.EIRO DE I967

Á~i." 63~ ~- N~s· ~~;~; d~~j~~i7c;~*I~-ii d~~~;t: (if: ;;Í~a·;_
do a situação reclamar urgência, a apreensão poderá ser
determinada, independentemente de mandado judicial,
pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores.

Art. Esta lei" entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 39_ Revogam-se as disposições em contrãrío.
Justificaçilo
A alteração que ora propomos ao Decreto-lei n\"' 5.452,
de 1943 -Consolidação das Leis do Trabalho-, tem a
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finalidade de_corrigir distorções da Legislação Trabalhista, na forma do atualmente estabelecido.
Os artigos 192 e 193 da CLT ao disporem sobre aremuneração adicional derivada do trabalho exercido em
condições de insalubridade e de pericu!osidade, o fazem
de maneira injustificadamente distinta. Assim, o artigo
192 determina que os adicionais de insalubridade ali definidos sejam calculados sobre o valor do sal~rio f!IÍ_nimç, enquanto que o artigo 193, ao tratar do adicional de
periculosidade determina que os respectiv-os perce-ntuais
sejám. calculados tomando-se por base de cálculo o valor
jo salário do trabalhador, q~e pode ser, naturalmente,
maior que o _sal~rio mlnimo.
Na verdade, entendemos que os riscos do trabalho
exercido em locais insalubres, tanto para -a sa~de como
para a integridade física do indivíduo, são tão Srandes
quanto o· risco pelo desempenho de atividades em condições de periculosidade, razão pela qual propomos que
a proteção ao_trabalhador seja a mesma nas duas si·
tuações, istO é, que o cálculo dos percentuais das respectivas i"emunúações adicionais seja feito tomando-se por
base o salário nominal do trabalhador. Atente~se para o
dJs[:iostõ n~ parágrafo segundo do mencionado artigo
-·r93, -êstabelecendo que: .. "O empregado poderá optar
pelo adicional de in_salubridade q_ue porventura lhe seja
devido". Ora, se os benefícios se confundem a ponto de
ser facultado ao empregado optar por um ou outro, ê natural que eles tenham tratamento semelhante, pelos idênticos riscos que conferem ao trabalhador. Esta fórmula,
a nosso ver, é C:fetivamente mais justa, razão pela qual
a<:reditamos na acolhida, pelos nobres Congressistas, do
presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 5 de junho de 1985.- Guilherme
Palmeira.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 5.452, _
DE I' DE MAIO DE I943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

····-······-·······························-····

Art. 192. O exercido de trabalho em condições insa~
IUbres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo
Ministério do Trã.balbo, assegura a percepção de adicional
respectivamente d~ 40% (quarenta por cento), 20% (vinte
por centO)" e (O% (dez por cento) do salário minimo da re-giio, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e
niíríimo.

........
-..... --· ,,..... -... -.. ..... -. ·-·-- ...... .
- (As Comissões de Constítuü,:fio e Justiça e deLe~.-

iflslação_ Sõci,al.)
~o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetas
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a -palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, como Líder do PDT~

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como
Líder, prolluncia o Seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. PreSidente, Srs. Senadores:
No período do autoritarismo, houve muita intervenção em sindicatos, houve muita demissão de grevistas, houve muita punição de dirigentes da classe trab~
Ihadora. Esperava-se, entretanto, que tais coisas não vol~asse.m .. a acontecer durante a Nova República, depois de
instaurada a Nova R~pública, com todos os seus compromissos de liberalização e de respeito à classe trabalhadora e às suas organizações. No entanto, Sr. Presi~
dente, voltaram a acontecer, especificamente na Empresa de Correios e Telêgrafos, -na Diretoria do--Rio d-e Janeiro. Houve, como sabem os Senhores Senadores, uma
greve de empregados da ECT, greve motivada pelo descumprimento, e um descumprimento repetido por duas
vexes, de acordos firmados entre a empresa e a Associação dos Empregados da ECT. Tratava-se de uma reivindicação que vinha ocorrendo hã_muito e que tentava
.mii10rar os sacriflcios daqueles funcionários abnegados
que cumprem as funções características da Empresa de
Correios e Telégrafos.
Só- para ilustrar, Sr. Presidente, com a figura mais notória. com a figura mais simpática desse corpo de funcio-
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nârios, vale lembrar que os carteiros-são empregados que
têm uma jornada de trabalho árdua, de quarenta e ?iio
horas, chegam a caminhar a pé, às vezes, até quinze qUi=-

lômetros por dia, portando uma sacofa, com algumas âezenas de quilos, em condições, por conSeguinte, muito
adversas e com salârios realmente muito defasados, defasagem essa acumulada ao ~ngo .do tempo nos reajustamentos semp~e in__ ferior_es à taxa de inOaç;ão: Houve, por
conseguinte, uma negociaç o no princípio do ano entre·
os empregados representados pela sua aSsociaÇão legítima, reconhecida pela empresa - ar, a díreção da empresa. Foi firmado um acordo, que f_oí_rQ_mj:lido uma vez e
os empregados voltaram a pro!_est!!_r, retomaram a negOciação. Reafimu~do_ o- acor_do, foi_ rqmpido pela segunda
vez. Foi então que os empregados da_ECT enlrararii em
greve_no RiQ de Janei_ro, como _entiarâm ein SãO P~ulo e
em outras cidades do BrasiL
- ·
Tratava-se de uma greve motivada·p-Õf -nizões- profundamente justas porque reclamavam, por esta ví.a, do
rompimento de acordo que havia sido oficialmente:_ firmado. E tanto foi ju~ta ii"g"~eveqT1e o prôprio Governo
não decretou a sua ilegalidade, isto é, tacitamente a reco- nheceu, os entendimentos se prõcessaram e o moviiDentô
de paralisação veio a cessar, ou·s-eja, os empregados vOltaram ao trabalho.

Pois não é que, Sr: Presidente, depois de cessado o movimento paralisador e voltado os empregados ao__tr_@_ª_lho, exatamente 4 ou 5 dias depois, no dia 20 de maio último, a Diretoria do .Rio de Janeiro, da Empresa Brasi.:.
leira de Correios e Telégrafos, demitiu sumariamente, arbitrariamente, autoritariamente toda a Diretoria da Associação dos Empregados da ECT no Rio de JaneirO,
Diretoria esta que, naturalmente havia liderado o movimento, porque tinha a responsabiiidade de Iíderar _a das.:.
se. Foram 20 empregados ao tQdo demitidos, exatamente
· os 20 pertencenteS à Direção da Associação. E ameaça
ainda, a própria Diretõiíã da ECT, de ampliar essas demissões com novos :casos_que vão surgindo pela natural
solidariedade da classe aos seus dirigentes demitidos.
As demissões, Sr. Presidente, foram feit{ls por expressa
determinação do Ministro das Comunicações. Não foi
nem mesmo uma decisão da alçada do Diretor Regi9na!
da ECT, mas unta decisão determinada, decidida e ordenada pelo Sr. Ministro Antônio Carlos Magalhães.
Sr. Presidente, quero pois, diante desses fatos, expressar meu protesto, protesto meu pessoal, protesto d_o m_r:u
Partido, protesto firme, decidido, elevado. Sef que de
nada vale fazer apelos. O Sr. Ministro Antônio Carlos
Magalhães não é das personalidades mais sensíveis ao
chamado apelo. Por conseguinte. prCfirO, ao invés de fazer apelo, deixar aqui o meu protesto com a maior veemência - o protesto e a cobrança! Afinal, a Nova Rep6blica não veio justamente para acabar com o autoritarismo? E se veio para acabar com o autoritarismo, como
usa a força autoritariamente para intimidar os empregados, para reprimir a sua organização legitima, a sua associação reconhecida ofici_alrn~nte, de forma violenta,
que faz lembrar, enfim, os velhos tempÕs do aÕtoritaris-:_
mo que todos_ os brasileiros julgavam terem sido _superados'!
Afinal, qual são os ideais da Nova República? Esta é a
pergunta que fica, ·sr. Presidente. Deixo- aqui registrada
esta indagação, deixo registrado o meu protesto firme,
elevado; deixo registrada minha solidariedad~ e a do
meu Partido- PDT- com os empregados da ECT que
foram atingidos por esses atas arbitrários de demissão,
que pretende exatamente coibir a sua_ ação organizada
através da sua legítima associação.
_
-Era 'o que cu tinha a dizer. (Muito bem!)
~ SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) palavra ao nobre Senador Mãrio Maia.

c;oncedo

a:

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o
·seguinte discurso.)- Sr. p!esidente, Srs. Senad_ores:
No momento em que se comemora o Dia Nacional do
Meio Ambiente quero trazer à esta tribuna um tema que,
lamentavelmente, estã se tornando a triste e inexorãvel
rotina da Amazônia._;_ ___ devastação da floresta.
Certamente não é a primeira nem serâ a última vez em
que se ouvirã falar na destruição da floresta amazónica;

ª
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cabe, entretanto, renovar o alerta à Nação visto as dimensões catastró_ficas assumidas pelo processo.
Durante muito tempo as regiõeS_ tropicaiS do planeta
resiSfi"ram como a -última fronteira da ciVilização ocidental; ~tualmente, mercê dq_ processo globalizante de de~
senvolvimento, os ecossistemas florestais tropicais passa~
ram a ser-intértÍpestivilmente- coloniza<;los na busCa_ da
utiHzaçãÕ_.de _se_qs cecursos naturai~ até então in~lora~
dos.
Entretanto, os programas de desenVolvimento e as assínl--chamadãs iniciativas pioneii-as - lembremos da
"Fordlândia" e mais recentemente do "Projeto Jari" enContram uma grande barreira à sua eficáCf;t: oS ecos:.
sistemas trópicals, embora abriguem os biomils de maior
riqueza- e diversidade na face da Terra são, igu<l:lmente,
os menos conhecidos.
_ __ A ·exploração sustentada doS ecossistemas tropiCaiS-,
passa, obrigatoriamente, pór um ·reConhecimento aprofundado de sua estrutura e funcionamento, uma vez-que _
devido àS suas características peculiares a extrapolação
doiconhecimerifos gerados em ecoSSistemaS temperados
do_Hemisferio Norte é altamente desaconselhável e pode
-trazer conseqüências negatiVas.
A-- nível lnundiãl, · em- reiafóriO patrocinaôo pela
UNESCO, FAO e pelo Prograrha das Nações Unidas
para o Meio Anlbiente, renOrnadOs ciehtistas.-especi3.1izados em ecossistemas florestais tropicais: tiverarp a
oportunidade de discorrer ~obre as florestas situadas na
Melanésia, na África, na lndia, na Matâsia e' na América
do SUl; em todos oS _trabalhos ~xpressou-se a~ preocupação pela cresGtote devastação dos ecossistemas tropiçais. _E_m ,alguns p-aíses, Já iniciou~se o processo de reposiçãO nôrestal e de manejo adequado das florestas.
Esta destruição se deve ao fato de que, contrariamente
ao que faz pensar o porte majestoso das florestaS tropicais, _estes sistemª§l são extremamente frágeis, sensíveis, e
dependem fundamentalmente do total anual_ de chuvas e
de uma complexa cadeia de interações entre a fauna, a
flora e o meio físico.
A.s-florestas tropicais constituem uma Constante sucessão de"fases de desenvolvimento, onde cada ãrea exibe
um padrão c_omplexo e intrincado de componentes das
diversas espécies ali presentes, conferindo ao sistema.
como um todo. uma resistência limitada às modificações
e pressões exercidas peta Homem. Nos dias de hoje, devido às formas e à persistência das intervenções dos processos de ocupação das florestas estã ocorrendo a perda
d3. caPacidade de auto-regulação, o que resulta na ruptura da estabilidade dinâmica destes ecossistemas e, por
fim, em sua devastaçãO.
Os ecólogos que estudam os ecossistemas tropicais
alertam para o fato de que, nestes sistemas., os mecanismos de reprodução e propagação da flora estão intimamente associados à fauna e deve-se pensar, concomitantemente, na proteção de sistemas ditos "sistemas c_oevoluídos" e não simplesmente em proteção de espécies.
Por outro lado, há evidências de que nas florestas tropicais oS- iiuti'ientes não estão estocados nos solo:>, mas
nos vegetais, o que pode explícar a presença de florestas
exuberantes sobre solos pobres, A erradicação de_ ta.b
florestas implica em deixar a descoberto solos relativa·
mente pobres, que ou necessitariam de grande quantidade de insumos agrícolas ou seriam tota(mente improdutivos para os processos agrícolas convencionais.
Por essas razões, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se quisermos falar em colonização dós tfópicos, temos que
aprender, antes de mais nada, a conviver com a diversiw
dade das ~pécies tropicais e com a complexidade do
meio natural. Duas questões bâsicas necessitam sei' abordadas com a mâxima urgência:
Como, e em que extensão, os ecossistemas tropicais
brasifeiroS poderão suportar a crescente demanda de sua
utilização?
Em que extensão os conhecimentos atuais sobre ecologia de nossos ecossistemas eStão sendo utilizados para o
balizamento de políticas de desenvolvimento nas regiões
de fronteiras?
Sabemos, nós da Amazônia, que todos os anos, neste
período que se inicia, é retomado o ritual devastador da
derrubada de florestas e das intermináveis queimadas
para a foriiiação de pastagens. Como agem as autorida-

des responsáveis, diante deste espetáeulo dantesco'!
Quais são _s_uas _limitações? Qual é a política para o seta r?
No, assim denominado, "'crescente agropastoril",
áreas florestais ainda desconhecidas cientificamente estão sendo dizimadas para a introdução indiscriminada e
predatória do gado.
A exploração abusiva de madeiras nobres, cujo núme--ro de madeireiras ê atualmente desc-onhecido,~. por ou~
-tro lado, ·um fator altamente relevante para o processo
de destruição da florestã amazônica. As centenas de ma~
deircira-s, agindo desordenadamente, estão destruindo, ·a
cada dia, o pãtririlOnio genético dos recursos florestais
amazónicos.
Somam-se à caça predatória, as derrubadas e queimadas que dizimam as populações animais indispensáveis à
do equilíbrio ecológico, uma vez que as relações fauna-flora são, como jã dissemos, extremamente
importantes.
No Brasil, pade_cemos do esquecimento do nosso passado de cOlonizador~s. O d~stino da Mata Atlântica deveria ser um alerta ao que estamos presenciando na bvrda externa do extremo Sul da Amazônia. Não deve_mos
reproduzir no Norte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os
erros ceometi_dos duran~e a colonização do litoral e do Sul
do País. Não podemos avançar consistentemente para o
desenvolvimento se não som_i?s capazes de aprender com
os nossos erros ç evitar a dilapidação do nosSo -patrimônío naturaL Não podemos aceitar, passivamente, apresença de grupos "neo-colonizadores" que, vindos das regiões -desenvolvidas do País, penetram no No r te reproduzindo o mesmo espírito aventureiro dos colonizador~S:
europeus do século XVI, que buscando enriquecer as
cortes destruíram os ben~ naturais das colônias.

m::wut~;nção

Os vastos espaços amazônicos podem e devem acolher
e proporcionar a sobrevivência e o desenv_olv_ii"ri~Dto daqueles que buscam neles seu novo lar, mas devemos exi~
gir, imperiosàrri.ente~ o respeito à floresta e às culturas regionais.
- f: inaceitãvel observar, como o fazemos em nosso Es..
tado natal, a agressão cultural que perpetram os grupos
econômicos virtdos do Sul sobre os seringalistas nativos,
com o objetivo de extorquir, a baixo custo, matas que
são sacrificadas para o pastoreiro.
A ganância não respeita sequer e, principalmente, as
reservas indígenas que são invadidas, por estímulo de
madeireiros inescrupulosos. para o corte de madeiras de
lei.
Ao presem::iar fatos tão degre.dantes não podemos deixar de inquerir sobre os impactos ambientais e as seqUelas que poderão advir da expansão da fronteira agrícola,
de um modo desordenado.
Urge repensar os programas de desenvolvimento, incorporando, significativamente. as variâveis ambientais.
Deveinos reforçar, em especial na Região Amazônica,
a proteção e a pesquisa sobre a ecologia. O que antes poderia parecer retórica hoje é realidade: não estamos colonizando a Amazônia, estamos em verdade., destruindo-a.
Os 8randes programas ·e os projetas de investimentos
na região devem ser, com a maior brevidade, objeto de _
·avaliação de seus impactos ambientais. Temos a legislação para isto, necessitamos partir para uma ação enérgica.
Necessitamos equipar os Estados para que possam zelar pela coerência entre o equilíbrio ambiental e os processos de desenvolvimento. A grande maioria dos Estados da região Norte ainda não dispõem de uma política
a~biental. Quando ali existem, os órgãos de meio am~
biCnte são poucõ estruturadas e pouco prestigiadas. A
formação e a fixação de recursos humanos e a consolidação de políticas estaduais de geração de ciência e tecnologia voltadas para nossa realidade revçstem-se, hoje,
caráter de prioridade absoluta.
A nível federal instamos à administração de Nova Re-_
pública a convocar, ~m especial, o M inistêrio do oeSen- ..
volvimento Urbano e Meio Ambiente para, em conjunto
-com os demais setor'es de governo, propor, em harmonia
com os Estados da Amazônia, um plano de ação que se
traduza concretamente em minimização dos atas predatórios hoje verificados e no direcionamento futuro do
uso racional da floresta tropical úmida.
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Ao Ministêrio da Ciência e Tecnologia,~ indi~amos a
urgência da adoção de diretrizes polrticas de desenvolviw
mente de ciência e tecnologia em bases regionais. o re--·
forço dos centros de pesquisa que trabalham direciona~
dos para a Amazônia, CSI;?écialmente aqueles presentes
na regíão e sob sua responsabilidade direta: o Instituto

Nacional de Pesquisa da Amazónia-- INPA e e/Museu
Emílio Goeldi. É fundamental para a geração de conhecimentos sobre os ecossiste:m~ ama_zônic_os quC esses__
institutos sejam reforçados em suas necessidades finanw
ceiras e que estejam cada vez mais próximos dos governos da região.
Ao Ministério da EduCação destacamos a premência

de apreciação do lamentãvel estado em que se encontram
os cursos voltados para o estudo ~a ecologia. N_ecessita~
mos, com a máxima hrevidade, reavaliar os currículos,
as condições em termos de recursos humanos e financeiros e de infra-estrutura dos cursos que se colocam confo
base para o estudo da ecologia.
Não podemos continuar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a perpetuar, pela nossa omissão, os erros cometidos
até hoje no processo de desenvolvimento da Amazônia.
A convocação da Nação para a construção da Nova
República traduz-se, igualm.ente, pela unfão em torno da
preservação e utilização racional dos recursos ambientais.
Não há como falar em qualidade de vida sem que isto
implique em manutenção da qualidade ambiental. O que
ocorre ao longo da BR-364 é um exemplo do que poderã
ocorrer em toda a Amazônia nos próximos anos.
O moddo que está sendo gerado nas regiões periféricas do ecossistema amazônico deverá influenciar decisivamente no processo de ocupat;;ão global da Hiléia. Se
permitimos hoje, por omissão, prâticas predatórias e
destrutivas, teremos que responder por nossos ates no
futuro, perante nossos descendentes e perante a História.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, trazemos estas considerações, porque acreditamos que este Congresso N acional, o Senado da República tem que se plasmar um pouco e dar um pouco mais da sua atenção para o que testa
da grande floresta amazônica, porque não podemos deixar acontecer com a grande floresta tropical o que aconteceu com a nossa floresta da Mata Atlântica que já nfo
maís atinge 2% do que era quando o Brasil fora descoberto.
Temos dados oficiais colhidos sobre a Ãmazônia bra
sileira no período de 1973 a 1985, fornecidos pelo satélite
Landsat qual anunciou que 7 milhões e 700 mil ou sejam,
77 mil quilómetros quadrados., uma área equivalente à
metade da superficie do mc:u Estado, o Acre, e superior a
vários Estados da Federação, como o Rio Grande do
Norte, a Paraíba, Alagoas e Sergipe, e outros pequenos
Estados, tinham sido devastados da nossa hílêia, o que
equivaleria a cerca de 2,96% da sua superfície; iSso, no
espaço de 5 anos. Acrescenta ainda~ estudo_ que a_taxa,
de incremento por qüínqüênio fOra de 6.9%. Um ecologista, um cientista, que trabalha no Instituto Nacional de
Pesquisas Espacíaís, o Sr. Fearnside, fez um estudo interessante, crítico, s_obre os dados colhidos do Landsat,
nesse período de 5 anos e chegou a uma conclusão muito
alarmante para nós brasileiros e principalmente nós que
habitamos, que queremos a Amazônia para o _beneficio
nosso e das gerações vindouras. Ele afirma que a tendên·
cia ao desaparecimento total da floresta amazónica, em
cada unidade da Federação brasileira era a seguinte::
para o Acre haveria, a manter-se a tendência do incremento da devastação da floresta, a floresta do meu Estado já cataria totalmente devastada ao findar do ano de
J995; para o Estado do Amazonas, toda a floresta estaria
completamente dizimada. arrasada, no ano de 2003; o
Amapá é um pouco mais felizardo e é colocado no ano
2159, quando terã a sua floresta totalmente devastada; o
Estado de Goiás, Sr. Senador Benedito Ferreira, terá as
suas florestas primárias totalffiente destruídas, a permanecer essa velocidade de destruição de abate de árvores,
ao final do ano de 1988...
4

O Sr. Benedlt~ Ferreira- V. Ex• me permite um aparte"?
O SR. MÁRIO MAIA- Darei o aparte a V. Ex•, a,o
terminar os dados estatísticqs que estou lendo aqui.

O ·Maranhão terã as suas florestas totalmente arrasadas ao final do ano de 1990; Mato Grosso terá sua floresta totalmente arrasada ao final do ano de 1989; Rondônia, iiõ ano de 1988j Roraima, no ano 2002 e o Pará no
ano de 1991.
Temos razões para acreditar que isto aconteça, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, porque este ano o Serüígal
Santa Fê, no Município de Xapuri, Município do Senador Jorge Kalume, está programado, no seringal de um
dos proprietários do Sul que Compraram o Seringal Santa Fê, a derrubada já começou e está previsto o_desmatalifeilto de 2.000 hectares, abrangendo cerca de 53 estradas de seringueiras.
Concedo o aparte ao nobre Senador Benedito Ferreira, com a permissão e a tolerância dã Mesa, porque acho
este um assunto muito importante para o Brasil e para
nós da Amazônia, em homenagem, hoje, que é o Dia da
Ecologia, o dia em que comemoramos a preservação da
.: natureza. ]"em o aparte o nobre Senador Benedito Ferreira.

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Mário
Maia, eu que tenho o privilégio de ter sido seu companheiro na Câmara dos Deputados, sou, talvez, nesta Casa, um dos que mais c.onhece a boa índole que orna o carãter de V. Ex• A sua inteligência, o seu equilíbrio e bom
senso, sem dúvida alguma, ninguém pode pór em dúvida
nesta Casa. Então, eu tenho que atribuir que V. Ex• está
sendo vitima dessa onda avassaladora que aí está, quando jâ temos Ministro de Estado dizendo que a lei que ar
está não tem que ser obedecida, porque ê: uma lei autoritária, porque é uma lei que tem que ser alterada. Logo,
-essa lei não precisa ser respeitada. Então, tenho fundados receíos de que V. Ex', também, por inadvertência ou
iludido na sua indiscudvel boa fé, sendo um Senador governista e sendo um dos responsáveís por este Governo
que af está, deixa o próprio Governo numa situação realmente embaraçosa, porque, ao ler essas estatísticas e
concordar com elas, V. Ex' deixa o IBDF numa situação
difícil, visto que a legislação para a nossa região e para a
Região Amazônica. já que abrange a metade, mais ou
menos do tenitório do meu Estado, estabelece que anquela ârea a reserva florestal ê de 50%. Lo"go, vê V. Ex'
que ê um absurdo imaginar que toda a população amazónica de repente tornou~se marginal, tomou·se contraventara, não respeita a legislação, não respeita as autoridades constituídas. Isto, a dar crédito a estes números,
com os quais, como disse e quero enfatizar, V. Ex' sendo
um homem ordeiro, respeitador das leis, realmente não
pode, no fundo, concordar com essas estatísticas que V.
Ex• acaba de ler, vez que estabelecem que a totalidade da
floresta Amazônica vai ser destruída. Isso estâ contra o
C6digo FJor~tal que está em vigor- repito -que esta·
belece que 50% daquela área serâ de reserva florestal. V.
__ ex'_ me desculpe por alongar o meu aparte, mas como
seu amigo, por ser seu admirador, eu não gostaria que V.
Ex• ficasse nesta equívo~ posição, que sei momentânea.

O SR. MÁRIO MAIA - Eu agradeço o aparte de V.
Ex• Sabe muito be~, V. Ex' que, infelizmente, neste
País, há o dita popular de que as leis são feitas para não
serem cumpridas. _No que diz respeito à criação do
IBDF, das reservas florestais, dos parques florestais, sãO
leis bem feitas, são leis bern estudadas e que definem bem
as áreas, as zonas e a maneira como deve ser explorada a
natureza, não só a natureza florestal como a natureza em
seu todo. Infelizmente, nós sabemos que, na prática, isso
não acontece, nobre Senador, a desobediência ê total.
Não precisamos ir à Amazônia para sabermos que a lei é
frustrada, que a lei é desobedecida. Aqui bem próximo,
no centro do Brasil, como na orla atlântica, constatamos
diariamente, através dos noticiãrios dos jornais, as inva!!Ões não só -de reservas florestais, mas, inclusive dos parques nacionais. O que se vê na prática ea deseducação, a
filosofia imediatista do homem brasileiro quando ele se
oontacta com a natureza, com a flora e a fauna. o seu
instinto ê imediatista, ele quer obter o bem imediato da
natureza, ou para satisfazer as suas necessidades elementares ou, através de uma ambição maiort enriqueeer às
custas da extração dos bens que a natureza lhe ofereceu,
destruindo de uma maneira muitas yezcs irracional e in-
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conseqUente aquilo que a natureza levou milhares, centenas de séculos, até milênios, paia construir.
Então, nobre Senador Benedito Ferreira, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para dar o exemplo de como a lei 6
desobedecida no meu Estado, todos os anos, eu estava
citando o exemplo desse seringai de Santa Fê, que está
programado para ser derrubado indiscriminadamente,
sem se fazer um estudo prévio da prevalência das árvores~ das espécies prevalentes na ârea, que é uma ârea riqufsima de seringueiras e castanheiras, sem se falar nas
outras espêcieS, Sem um estudo técnico~científico das espêcies nobres daquela região, estão prOgramados para
serem derrubados:, indistintamente, desde os arbustos
das ãrvores, as lianas, e os cipós, 3té as árvores mais
frondosas da natureza tropical amazónica, colnO soem
ser castanheira, a seringueira. a itaúba, massaranduba, o
mogno, o cedro, acariquara; jatobá, aroeir~ enfim algumas dezenas de dúzias de árvores de grande valor económico no mercado internacional dos negócios da madeira.
E essas árvores são derrubadas simplesmente para serem
destruídas: a floresta é abatida e. depois de causticada e
secada pelo sol, ateia-se-lhe fogo e é completamente destruida para, em seguida, ser jogado o capim e formar as
pastagens. A finalídade é desocupar o espaço rico que a
natureza ofereceu, com alto valor econômico, para ser
ocupado por uma pecuária muito duvidosa, porque, de
início, o capini é exuberante, mas com o passar do.s
anos, as pastagens vão se tornando minguadas e a terra
ficando estéril, não se prestando para qualquer pastagem
·
depois de dez OU quíilze anos.
Dois mil hectares. como eu ia dizendo, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, abrangem nesse seringal cerca de cinqUenta e três estrada de seringueiras; cada estrada comporta, em mêdia, cento e cinqUenta árvores, portanto,
nada menos do que sete mil novecentos e cinqUenta seringueiras nativas. seculares, serão criminosamente abatidas. Na mesma ãrea a prevalência média de castanheiras corresponde ~ mais ou menos a metade, isto é, a três
mil novecentos e setenta e cinco Bertholletia Excelsa. Serão criminosamente também destruídas, sem contar as
madeiras nobres, de lei, como as que aqui enumerei hlt
pouco.
Sr. Presidente, Srs. senadores, há que se pôr um termo
nessas devastações.

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• um aparte, antes que termine?
O SR. MÁRIO MAIA- Com a permissão da Mesa,
com a tolerância da Mesa, eu lhe concedo o aparte.
O Sr. Gastio MUller- V. Ex• disse estatística não é?

O SR. MÁRIO MAIA - Estatística colhida nos estudos de cientistas ...

O Sr. Gastio Miiller- Sobre a devastação das matas.
Eu lembraria a V. Ex•, em relação a Mato Grosso, aquela l'!is~ória do Cidadão que desejava se estabelecer numa
cidade e foi Eónsultar as estatísticas. E as estatísticas informaram, para alarme dele, que 50% dos barbeiros da
cidade eram tuberéulosos. E ele ficou totalmente alarmado, mas depois descobriu que a cidade tinha dois barbeiros; um era tuberculoso e outro não era. De modo. que,
essa estatística, em relação às matas de Mato Grosso. ~
piada. Domingo viajei, a convite do Governador de
Mato Grosso, para instalar o início de uma cidade, de
uma colonização. Voei de Cuiabá, no Bandeirante do
Governador, até Aripuanã, uma hora e meia de mata
Amazónica. Depois descemos do avião Bandeirante e
passamos para um Séneca e voamos mais meia hora vale
da mata amazôrúca, para chegarmos ao lugarejo de Panelas. na fronteira com o Estado do Amazonas, aonde
vai se instalar essa colonização. Isso, só na direção de
Aripuanã que é, alilts na direção do seu Estado. Com relação ao norte de Mato Grosso, são mil e quinhentos
quilômetros de mata, praticamente, de Cuiabá até as
fronteiras com o Estado do Pará e do Amazonas. Quer
dizer, acabar com as matas mato-grossenses até 1989,
para nós, mato-grossenSes ê pura piada de estatística. Jamais força humana destruiria essa mata imensa. daqui a
dois ou três anos. De modo que, Mato Grosso não concorda absolutamente com essa informação erfada da es·
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tatística, caindo no erro da história da cidade que tinha,
estatisticamente, 50% dos barbeiros com tuberC;Ulose.

nossas matas e agora com uma agressividade incori:mm
sobre a Amazônia.

O SR. MÁRIO MAIA- Senador Gastão MUlle_r_, podem ser exageradas as estatísticas, mas o _que o ciç_ntista

O Sr. Odacir Soares- V. Ex• me permite um aparte?

chama a atenção é para uma tendência; ele não faz_tuiiã
afirmação. Ele diz: ·:s_e_QI;L.Rúw.~os apreciados ltoje continuarem na mesma tendência essas matas estarão destruídas dentro desse período". Mas que não seja, nobre
Senador Gastão MUller, no final deste milénio, dO ano
2.000, e sim no ano 2.020, ou 2,050 .. ~ Para nós a diferença é muito pouca, porque ela serâ destruída e se nó~
não fOi-mos afetados-por essa destrui~ão ou _os _n_ossos_f!_-:_
lhos, pelo menos os nossos netos e bisnetos serão. E nã.o
devemos pensar no hoje; temos que pensar no arnanhB. e
no depois de amanhã. Na verdade, te!J)OS que pensar eril
termos de séculos: daqui a Cem ou duzentos anos, co_m,o_
estarão as florestas amazônicas se não as explorarrila:s
racionalmente hoje?
Quando defendemos a tese da_ conserv~ação da natl:l~e-
za da floresta amazônica nós não estamos contra as d6t-rubadas, a não ser as derrubadas criminosas, como defrubar e queimar, porque há meto_dologi~ e nós temos_ algumas idéias de como se pode usar a floresta amazÓnica_
racionalmente, ao invés_ de dC$truHQ., _fazendo-~ cr~
ainda mais, enriquecendo-a ainda mais. Seria o mêtodo
de adensamento das espécies nobres da Amazônia, inclusive nós estarnos.Ievando ~sa idéia ao Superif!tendente
da SUDHEVEA, que seria a partir do adensarnento dos
seringais nativos com a Hevea Braziliensls, e depois, com
outras espécies novas.
Essa idêia não ê um achado, não é um ovo de Colombo, são métodos inclusive muito antigos empregados na
Malâsia pelos ingleses, no fim do século passado, quando as matas da Birmânia estavam sendo destruídas e então o governo inglês contratou um_cientista alemão ee,ste, na Birmânia, refloresceu as matas à custas dos próprios nativos, incentivando plantações das espécies
nobres, fazendo canteiros das espécies nobres para dar
aos nativos oportunidades de plantarem nos seus roçados, recompondo assim a natureza. Então, podemos fazer na Amazônia também assim, antes_ que ela seja destruida.
Nobre Senador Gastão Maller, atente bem para o fato
de que até 1970 nós usâvamàs, o que para a derrubada
das matas? O machado, o terçado e a foice-. E agora, nós
usamos o quê? A motosserra, o correntãO, oS-d'esfolhri.zl~
tese o tratar que derruba. Veja bem, as têcnicas de desmatamento têm sido intensificadas de tal maneira, com
tanta rapidez, que atê 1971 derrubávamos com os instrumentos clássicos mas de 1971 para câ quando entrou a
motosserra, segundo estat[stica intefessante que anotei,
com a motosserra um hectare é derrubado por um homem em 2 dias. Já com os instrumentos clássicos: o machado, o terçado e a foice, precisava de 8 homens para derrubar um hectare durante uma semana. Com o correntão, nas matas sectindârias, 5 homens derrubam_ 50
hectares em apenas um dia; com o emprego dos desfolhantes, um piloto num avião teco-teco, em 6 horas, é capaz de destruir cerca· dç 100 hectares.=De modo que os métodos que são empregados hoje
1são muito violentos contra a natureza, métodos que não
dão _oportunidade para a reposição natural. O que se tem
que fazer ê um estudo_ racional para_que, ao mesmo tern'po em que se faz a programação do abate das ârvores
nobres, economi~mc;nte válid_as, se faça também um
canteiro de reposição dessas ârvores como os países desenvolvidos fazem: a Alemanha, a União Soviética, etc ...
A nossa floresta é heterogénea; uma economia diferente, mas cabe, também, porque a Birmânia tem uma floresta tropical heterogênea e coube perfeitamente a repO~
sição das espécies nobres. Agora, na Sibéria, e nós sabemos que a Taiga é urna floresta muito mais ampla do que
a floresta tropical Amazónica, eles fazem o abate_ das árvores de uma maneirã. racional, porque vão replantando
os pinheiros seguidamente, como no Canadâ se faz também e nos Estados Unidos que agora estão procurando
reflorestar várias partes do Vale do MississipiMissoure. Enquanto os países de_senvolvidos estão pro,curando reflorestar os seus co_ntinentes, as suas áreas de
terra, nós estamos destruindo indiscriminadamente as

O SR. MÁRIO MAIA_-=-:,__ Eu dou o aparte para concluir, Sr. Presidente, com a sua paciência, ao nobre Senador Odacir Soares, que é um acreano ilustre e um grande
representante do vizinho Estado do Acre, que é Rondônia, e que estâ muito mais agredida e muito mais destru,fda do que nós com a BR-364, que foi implantada de uma
maneira não muito bem estudada e V. Ex• pode, no seu
-.aparte, dar esse depoimento.

o sr: Od~teir Soares- Eu queria, Primeiro, parabenizar V~_Ex.-~Petíi oportunidade em que aborda, fio dia de
hoje dedicad_o -à ecplogia, questão de tão gran~e importância quanto a da ·preservação das flore.stas_a_mazônicas,
DisCutir-se neste..mOrilento se a flci"teStã amazônica está
sendo Ou não agredida me parece totalmente irrelevante,
na medida em que os documentos oficiais, tais como (?s
emitidos pelo INCRA, pelo IBDF e pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia atestam que, realmente,
a floresta amazônica vem sofrendo um desmatameoto
indisCriininado, violento e criminoso. Mantidas as taxas
atuais de desmatamento, que vém ocorrendo na Região
Amazônica, nós seremoS o quarto grande deserto na face
da Terra. É importante que o Governo Federal, principalmente nos dia que nós vivemos hoje, se v;olte para a
preservação da Amazônia, porque realmente a sua grande riqueza, que s_e constitui na suas grandes florestas, está sendo dizimada. O solo amazônico é ruim; o solo
amazônico ê: pobre, com raras ocorrências de terras férteis e boas em Rondônia, no próprio Acre, e talvez em
Mato Grosso e em outros Estados da Amazônia-tradicional. Mas o solo nº_geral é de mã qualidade, salvo essas ocorrências, e o que preserva e protege o solo é exatamente a exuberância _da floresta. Quero cumprimentá-lo,
porque o seu discurso ê_oportuno, inteligente e, sobretudo, patriótico.
O SR. MÁRIO MAIA- Muito obrigado, nobre Senador Odacir Soares, pois o aparte de V. Ex• diz bem de
perto o honiem e a sensibilidade da sua natureza tropical
e·telúrgica. V. Ext é testemunha: s_omos contemporâneos, e hoje somos apenas jovens maduros - e recordando o nosso passado, a nossa infância em nosso próprio Estado, hoje verificamos, comparando o que era em
nossa infância e o que é hoje, para nossa perplexidade,
verificainos que muitos pequenos riachos, que aqui no
Sul chamam de rios, e igarapês foram completamente
abolidos, porque tiraram a floresta marginal. Foi destruída a floresta ciliar, e hoje não se sabe riem onde pas:
savam os igarapés, como vârios igarapês que eu conheci
na minha infância, nos quais eu pesquei peixes da região
que- hoje estão completamente transformados em campos, e outros atê com áreas residenciais, num cinturão de
pobreza que se formou no Acre, c_om os seringueiros Que
estão sendo expulsos, em resultado desse fenômeno também de apropriação indiscriminada dos seringais e sua
trãnsforinação em campos de pastagens, expulsando os
seringueiros e obrigando~os a habitar a periferia da cidade, aumentãndo a miséria -nesse desequílíbrio sócioeconômico que estã ocorrendo em toda a Amazônia e,
principalmente, no Acre.
Sr. Presidente, atendenqo o chamamento de V. Ex',
para encerrar, e como homenagem ao meio ambiente, eu
quero deixar como texto do meu discurso a recitação de
um soneto que fizemos em homenagem à ecologia e em
hOmenagem à Amazônia. ~um soneto de protesto contra as derrubadas e aS queimadas insicriminadas dos seringaiS- OãtiVos.- ~ Esse soneto, Sr, Preside~te, foi inspirado numa história verid1ca que irie foi contada por um seringueiro. Ele
contou que estava na -suã cõloca'Ção e viu o fato acop.tecer com um companheiro seu.
Estavam, os encarregados de abrir um grande travessão, na mata, para delimitar a ârea de derrubada e queimada. Entãq, no início do travessão os agrimensores
traçaram a- direção que tinha de passar por urna seringueira secular, seringueira esta que habitava as proximi'dades do terreiro,_do tapiri do seringueiro. Então, quando ele viu os algozes com motosserra 9ue iarii dCrrubar a
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seringueira, ele implorou, ele pediu que não derrubassem
aquela seringueira, porque aquela árvore era o símbolo
do seu trabalho~ aquela árvore estava ali hã quarenta
___ anos, desde que. ele chegara menino, naquele local, e a
- âr.vore erã a primeira que ele incisava, qUando_ saia na
faíria cotidiana para -o s-eu- mister do corte.
_
Ele implorou, e os homens da cidade, com seus instru~
mentes, responderam-lhe que aquilo não sigiiificava na~
da, que tinha que passar por ali porque aquela era a di~
reção traçada pela escritura do proprietário e deram ordens: ..Podem derrubar a seringueira."
O trabalhador encostou-se ao tronco e feriU profundamente o tronco secular da árvore atê que ela tombou indefesa.
Ao pobre seringueiro, não tendo o que fazer, Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, restou cair em um pranto e chorar
copiosamente a morte de sua árvgre irmã, aquela árvore
que era o símbolo do alimento seri"e dos seus familiares.
Isso me inspirou fazer o soneto que dedico, hoje, ao
Dia Nacional do Meio Ambiente como fecho do meu
discurso.
- -Digo, como se o seringueiro estivesse dizendo aquí, na
casa do Congresso Nacional, implorando aos Senhores
Senadores, como uma prece divina.

Não me derrube, seu moço, a seringueira ...
O seu leite, me serve de sustento.
Jâ .estou velho; mas desde o nascimento
Que esta árvore é minha companheira ....
ll

Olhe, é-irmã daquela castanheira
CUja copa procura o firmam~nto..•
Ela também me dâ o alimento
Que mata a fome da fainnia inteira ...
III

AO-dizer Isto, emudeceu num canto
eom-atrísteza que uma saudade encerra.
Foi tanto a dor e o sentimento tanto,
IV

_Quando feriu o tronco, a motos-serra,
Que o seringueiro sucumbiu num pranto
Tão orvalhado, que inundou a Terra ...
Muito obrigadO, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR._PRFSIDENTE (Passos Pôrto)- Conçedo_a
palavra ao nobre Senador Martins Filho, para uma breve comunicação.

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Para uma co,municação-.) - Sr:- Presidente. Srs. Senadores.
Fez-se a_ nova república de esperança!
Das esperanças todas que eram um imenso vazio nos
_
desesperos de ontem.
Uemócracia, moralidaCfe pública, competênCia, Je3Jdade polftica, tantos valores nos quais já não se permitia
acreditar pelo longo desuso, reingressaram em nossas expectativas, paSSaram a acalentar nossos sonhos,
devolveram-nos o sentido da_ vida pública, perdido nos
desvãos de duas dêcadas de um autoritarismo que aos
poucos foi se tOrnando senil, sem inspiração nem vontade de exercitar o poder, Permitindo o Ooresciinento de
toda sorte de mazelas.
Fez-se a nova república de esperança e com a esperançà- nasceu----a fé.
Vinios o povo às centenas, aos milhares, aos milhões,
SC?rr_indo e chorando no exercfcio -dessa fé, com 11ma
nõ·va face, um novo semblante, com um halo de predCstinação a exornar-lhe a fronte buscando o futuro, agora
real, possível, justo. Capaz de enxugar as lágrimas e demitigãr o- Sofrimento.
Vivemos esta esperança e esta fé.
Lembrando, todavia, a severa advertência d'e São TiagO -de que "A fé sem obras é morta", quero, ao reiterar
aqui, a crença da primeira hora, registrar minha intenção
de permanecer vigilante, com o zelo sem reserva dos ne6fitos, para que nossa esperança não s~ja frustrada
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perdendo-se a visão do paraíso pela tentação das coisas
profanas.
"Vigiai, para que não entreis em tentação", dizem as
escrituras.
Louvei, de coração aberto, as autoridades da nova república quando li, nas páginas dos jornais, o relatório do
Banco Central sobre o Banco Sulbrasíleiro. O que sem-

pre fora tabu guardado a sete chaves pelo Banco Central,
como as informações sobre roubalheiras e escândalos envolvendo entidades financeiras, vinha à luz. sem rebuços,
para quem quisesse conhecer.
Depois disso veio a solução proposta pelo executivo

que esta casa, secundando a Câmara dOs Deputados,
aprovou, inclusive com o meu voto, destinando novecentos bilhões de cruzeiros para reeguer a instituição financeira posta à bancarrota por gente desonesto.
Não se ouviu, porém, falar mais nisso. Há um inquíe·
tante silêncio envolvendo a q1,1estão.
Esse silêncio faz mal à esperança que tenho: aborrece à
te que cultivo.
Quero uma palavra, um gesto, um milagre talvez!
Quero saber o que está sendo feito para colocar os Ia~
drões na cadeia, para resgatar os recursos desviados,
para manter meridiana a claridade dos negócios em a
Nova República.
Não deixem, pelo amor de deus, esse silêncio incómodo abafando tão imenso clamor.
E o BNCC?
A nova diretoria está instalada; às custas do leilão
político, daquele que pode mais, que merece mais, que
parece merecer mais.
Hâ muita coisa que está a exigir esclarecimentos e atitudes.
Sei que é difícil para o Sr. Ministro da Agricultura,
nosso colega desta Casa, mexer num vespeiro posto mesmo em seu quintal. Mas é preciso!
Não lhe faltará apoio nesta casa, tenho certeza, a partir do meu próprio, para levar às ultimas consequências a
apuração dos escândalos que envolvem esse banco em
passado recente e que vinham sendo apurados pelo seu
ex-Presidente, o Sr. Raul Agostini.
Removam esse silêncio. Que nos perturba a consciência.
Gritem, pelo amor de Deus o grito dos que confiam e
esperam, mas podem outra vez se desesperar.em.
Voltarei, brevemente, ao tema.
Queira Deus, com algumas respostas.
_
Mas mesmo sem essas respostas, sr. PreSidente e Srs.
Senadores, voltarei ao tema, e talvez, trazendo novidades.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

o slt PRESÍDENTE-(P~;,-o; Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para uma
breve comunicação.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
uma comunicação.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Fomos tomados de grande surpresa ao tomarmOs conhecimento de que, secundando a interrupção das obras
do complexo hidrelétrico de Ilha Grande, no rio Paraná,
igual medida foi adotada em relação à ponte de serviço
que, nas proximidades da cidade de Guafra, e Mundo
Novo realizaria a ligação rodoviária entre os Estados de
Mato Grosso do Sul e Paraná.
A idéia da construção da ponte estava, indiscutivelmente, vinculada à construção do complexo hidrelétrico.
Isso não significa, contudo, que a interrupção momentânea das obras do referido aomplexo devesse se traduzir,
necessariamente, na paralisação das obras da ponte.
A barragem correspondente ao complexo suportaria
igualmente a ligação rodo ferroviária entre os dois Estados, em substituição ao sistema de balsas que atualmente
realiza a travessia do do Paraná naquele ponto. A estrada que, dos dois lados, liga aquela área com o resto dos
dois Estadosjã se encontra integralmente pavimentada.
Ora, como o término da obra e as condições para a ligação rodoviária via barragem só estavam previstos, inicialmente, para a altura do ano de 1990, a ELETROSUL
chegou à conclusão de que seria útil e possível construir
uma ponte de serviço para viabilizar a travessia durante
esse intervalo de tempo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Várias razões serviram de_justificativa para a decisão
de construção da ponte. As principais delas dizem respeito à sua viabilidade econômica e à sua indispensabilidade em relação à comercialização das safras da região.
Tomando em conta a economia de custos financeiros
que se faria ao antecipar em cinco anos a obra de ligação
dos dois lados do rio e a projeção da safra para esse
período, a ELETROSUL concluiu que o escoamento de
apenas 10% da produção de soja dos municípios sul
mato~grossenses de Amambaf, Arai Moreira, Caarapó,
Dourados. ltaporã e Ponta Porã seriam suficientes para
viabilizar economicamente a ponte.
Mas não apenas a soja se produz naquela região. No
período consider_ado, a prÕdução desse cereal duplicará.
Hã também na região importante produção de trigo, milho, arroz., algodão e feijão. ~ evidente, portanto, que o
escoamento da parte dessa produção que se destina ao
Paraná ou a exportação pelo porto de Paranaguâ viabilizará plenamente a construção da ponte.
Mas a importância daquela ponte se mede principalmente pelos efeitos que provocará na economia da região. O Estado do Paraná tem se situado, nos últimos
cinco anos, entre o li' e o 2., lugares na produção de grãos
no Pais. Mato Grosso do Sul, além de prenunciar ser um
dos maiores celeiros do País, já ê hoje o 3'i' maior produtor de soja, além de possuir o 4., maior rebanho bovino.
No atual momento, existem poucas opções de escoa~
mente da produção agrícola de meu Estado. Nas divisas
com os Estados do Paraná e São Paulo, seus principais
destinatários ou pontos de exportação, só existem d9-as
pontes; a de Três Lagoas e a de Porto XV de Novembro.
No eixo Mato Grosso do Sul- Paraná, praticamente
só existe a travessia por balsas de Guafra e Mundo Novo, já que as duas pontes referidas alongam bastante as
distâncias. Ora, é principalmente para o Paraná que se
desloca a produção de soja de Mato Grosso do_Sul, a fim
de ser processada industrialmente em_Maringá, Londrina, Cascavel e Ponta Grossa ou exportada pelo porto de
Paranaguá. Isso implica num enorme volume de tráfego
através das balsas de Guaíra. Só de carretas, o volume
mensal é em torno de 1.500, mais 2.500 caminhões leves e
ônibus, 6.500 caminhões leves (trucks) e automóveis. A
tendência é intensificar essa demanda de tráfego no próximo período, principalmente devido ao esperado aumento da produção de soja. E existem apenas seis balsas
para atender essa demanda crescente.
Segundo previsão, a manter-se o sistema de balsas, o
escoamento apenas da produção de soja exigiria a duplicação da quantidade de balsas. Os cálculos da ELETRO~
SUL indicam que os custos dessa ampliação são equiva~
lentes aos que se incorreriam na çonstwção---da--pen-te.
No entanto, mesmo que se ampliasse a quantidade de
balsas, esse meio de transporte, além de encarecer o
transporte. retarda o tempo de viagem de veicules, o que
também implica em oneração de' custos. Não bastasse isso, a ampliação do sistema aumentaria os riscos do tráfego na área, pelo acúmulo de embarcações, alêm de incor~
rer em problemas de fronteira, já que as embarcações teriam que penetrar numa ârea de litfgio com o Paraguai.
Não hã dúvida, Sr. Presidente, portanto, que, para garantir o funcionamentO- da economia agrícola da região,
que depende do escoamento para o Paraná, não há outra
alternativa. antes da construção da barragem, senão a da
construção da ponte programada pela ELETROSUL.
Mais do que isso, a construção da ponte terã, evidentemente, efeito dinamizador na economia da região, na
medida em que intensificar! as redes de comércio e, por
conseguinte, o estímulo à produção. Num momento em
- -que o -País tem sede de divisas e fome de alimentos, não
podemos nos dar ao luxo de abrir mão dessas imensas
possibilidades.
Estamos conscientes das dificuldades financeiras que
atravessa o Pafs e, por consequência. o erário no entanto. como bem o definem o programa de prioridades sociais pafa 1985 e as- notas para o I PND da Nova República, a contenção de gastos não sacrificará as áreas
com imediato efeito social ou que produzam retorno rápido na geração de- emprego e renda.
A ponte de Guaira e Mundo Novo, alêm daqueles resultados, favorece grandemente a integração e, portanto,
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a dinamização econõmica das áreas meridionais de Mato
Grosso do Sul e do norte do Paraná.
Urge, portanto, a bem da Nação e da economia e das
populações daquelas regiões, a retomada imediata das
obras da ponte de Guaíra e Mundo Novo. A sensibilidade política e social das autoridades da Nova República
incumbidas dessa área haverá de convencê-las da importância dessa decisão. (Mui to_ bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi, último orador inscrito para o período de breves comunicações.

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB- MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente. Srs. Senadores:
Requeiro, nos termos do art. 233, do Regimento Interno, a transcrição nos Anais do editorial do jornal Correio do Estado~ de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
edição de segunda~feira, intitulado .. A Reforma
Agrária".
Realmente, Sr. Presidente, é um artigo sensato, equilibrado. em que condena com certa veemência e com
muita justiça, o açodamento desse falado plano de reforma agrária.
A Nova República, parece, tem muita pressa, tem
pressa de tudo. Fala~se numa coisa. na mesma hora está
se tomando providência, como foi aqui quando das
elei~ões diretas. Falou-se em eleição direta, no dia seguinte já estava uma emenda aqui e, três dias depois, já
estava aprovada pelo Congresso. Faz-st; agora, a Constituinte e já vem, amanhã ou depois, um projeto convo~
cando a Constituinte para 1986.
preciso que essas medidas todas que nós defendemos
sejam estudadas, realmente, com equilíbrio, com bom
senso, porque a pressa é inimiga da perfeição. Nós sabemos dos erros que estão aí, todos pela pressa. Alertei ao
Governo que o lançamento, da maneira como estava
sendo feito, do plano de reforma agrária, do estudo inicial para um plano de reforma agrária iria trazer canse~
qilências graves a esta Na((ão, com invasão em todas as
regiões do EstadO de Mato Grosso do Sul. Para surpresa
minha, elas foram menores do que eu previa. Mas alertei
ao Governo que da maneira como se lançava esse plano
nós terfamOs perturbação da ordem, como estã aí.
E, realmente, Sr. Presidente, é- preciso que se estude
equilibradamente, para que se dê oportunidade ao homem que precisa da terra, que tenha, em definitivo, uma
terra O[i~e ele possa realmente tirar o sustento da sua
famíliã e amealhar recursos para melhorar a sua situação
económico-financeira. Não é só da terra que o homem
precisa. ~ precisõ que se dê; ao iado disso, uma infraestrutura capaz de assistir a esse pobre homem que vai
receber essa terra e ali, talvez, morr't:r, sem poder dela tirar os proventos para a sua ramflia.
É preciso, Sr. Presidente, que se dC estrutura de escolas, de postos de saCtde, de estradas, de financiamento, de
assi.stência técnica; de sementes, de alimentação a essa
famflia pelo prazo necessário para ele plantar e colher o
produto. É preciso que se dê a mecanização, porque hoje
nã_o_ se concebe mais agricultura com enxada. É preciso
que se dê mecanização, os tratares, as colheitadeiras, a
plantadeira, para dar assistência realmente para que o
homem vá produzir e criar uma nova fonte de renda e
desenvolvimento neste País, Sr. Presidente.

e

O Sr. Virgillo Távora - Perfeitamente, eJ1!inente Senador, a voz de V, Ex' é a voz da sabedoria.

O SR. SAWANHA DERZI- Estamos vendo vários
exemplos ai de homens que têm sido jogados à terra e se
lhes têm distribuído um pedaço de terra, se lhes tem dada
um títUlo dessa terra e, muitas vezes, eles têm trocado
um título de propriedade, título definitivo de sua gleba,
por uma bicicleta. E vimos a imprensa alardear amplamente esses fatos.
Lá em Mato Grosso do Sul, Sr. Presidente, tivemos no
Município de Amabaf, a Colônia Botelho, uma das me~
lhores terras daquela região, onde realmente foram dis~
tribuídos títulos de 30 hectares para cada agricultor.
Hoje não tem mais nenhum agricultor na terra: eles ven~
deram a terra e estão aí, talvez bóias~frias neste País todo.
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Tivemos em Ponta Porã, hoje Município de Arai Moreira, uma das melhores terras do Sul de Mato Grosso,
que era a Colônia Outra, em que foram dados_tltulos de
propriedade, pelo Estado de Mato Gioss_o, a agtjcultores. Mas os coitados, não tendo a infi'a-estrutura, a assistência do Governo para que pudessem realmente trabalhar e amealhar recursos para suas famOias, foram obrigados a vender a troco de nada, e hoje estão transformadas em fazendas agropecuárias.
Sr. Presidente, não é possível este açodarnento, porque
irá desorganizar o sistema produtivo nacional. Não irá
se produzir mais nada em nosso País com a falta de confiança e com esse açodamento com que o GovernO-trata
um problema sério que realmente, o Brasil necessita ter
resolvido.
Diz o O Estad() de S. Paulo do dia 29:

O plano de reforma agrária do Governo é radical
e "coloca em xeque toda a estrutura produtiva do
Brasil".
Aqui temos, O Estado de S. Paulo do dia 2 de junho,
que diz:
Fracassa o plano agrário do Estado: c;m ~962, foi
o plano piloto de revisão agrária da Fazenda Santa
Helena, em Man1ia,- o centro de São Paulo- implantado ern 1962 pelo governo do Estado e considerado o mais completo projeto de loteamento ecolonização para reassentamento de trabalhadores rurais jâ feito no País, fracassou.
Mas fracassou, Sr. Presidente, porque não se quer resotver realmente esse problema, pois ele depende de muitos e muitos recursos e o Brasil precisa tratar seriamente
dele, porque o País precisa, o pobre do homem. Sem terra
também precisa realmente de uma assistência, mas que
se lhe dêem uma oportunidade para que ele vá ser útil ao
País, produzindo alimentos para mitigar a fome do
Mundo que. hoje, necessita de grãos.
Sr. ·P~esidêÍtte, realmente estranho o açodamento do Governo, a pressa da Nova República em não querer solucionar, o que causa um problema sério, porque ilu~e o
pobre do agricultor, o pobre do homem sem terra, que
pensa que realmente vai resolver o _seu problem.a e rec~
ber a sua terra. Mas, alerto ao Governo: para ter uma solução justa, exata, do problema da terra, não se lhe deVe,
dar um título de propriedade da terra~ porque _essa, elê
vende no dí!i -seguinte, dois ou três meses depois; nãó ten-~
do meios de se manter na terra, ele a vende a troco de
uma bicicleta, a troco de nada, e aquilo vai se transformar realmente num latifúndio ou nuQ:ta fazenda agrope-cuária. Não devemos dar o título. O que se deve dar ao
homem ê a quantidade maior de hectares de terra, não 1O
hectares, 5 hectares, isso não vale nada, mas 50, 60, 100
hectares ao homem, mas dar-lhe o direito do __uso~d]._t~.:
ra, não a propriedade para ele negociar, porque então
vamos ter, novamente, uma onda de posseiros e de tnva~
sares profissionais que querem a terra só para vender,
para fazer um pouquintlO de dinheiro para mitigaf o sofrimento de sua famflia.
EntAo, se o Governo quiser realmente resolver o
problema, que dê uma quantidade razoável das terras
improdutivas, como disse o Ministro da Agricultura, qUe
nos tranqUilizou que a reforma agrária sCria feíta- pa~
lavras do Presidente da República, também- das terras
devolutas e improdutivas. Mas vamos dar o uso da terra,
não o título para ser a terra negociada a troco de nada.
~este o apelo que faço ao Governo e 6 istg que o ~ra
sil precisa, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal- Raimundo Parente- Gaivão Modes~
to- Gabriel Hermes- Alex.andre Costa- Guilherme
Palmeira - CarlOs Lyra - João Cafmon - Saldanha
Derzi - Carlos Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das se-guintes matérias:
- Redação firial do Projeto de lei do Senado n"' 303,
de 1980;
··
----

- Redação final do Projeto _de Resolução n9" 1, de
1985;
-Projeto de Lei da Câmara n"' 166, -de 1984; e
-Projeto de Lei do Senado il9 93, de 1980.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A Presidência
comunica ao plenário que, na sessão extraordinária de
ontem, foi aprovado, em regime de urgência, o Projeto
·de Lei da Câmara n"' 28, de 1985, que cria cargos no Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário MIRAD e dã outras providências.
Na apreciação da matéria em plenário foi aplicado o
disposto no art. 108, § 3'>' da Constituição e a proposição
foi aprovada em primeiro turno de discussão e votação.
V criticando o equívoco e constatada a exigência de
apenas um turno único de disc_ussão e votação, a Presidência não havendo objeção do plenário, tomará as providências de, corrigindo o lapso manifesto, encaminhar a
matéria à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, por delegaçãO- do Partido da Frente Liberal.
O SR. ADERBAL JUREMA, PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR, PRESIDENTE (Martins Filho)- Está finda a
hora do Expediente.
~as.sa:.se à

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

1:. lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 134, de 1985
_ No~ tennos do a~. 198, alinea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que aS
matérias constantes dos itens n9's, 3 a 7 sejam submetidas
ao Plep.ári~ em 1"', 2'>', 39, 49 e 59 lugares, respeCtivamente.
Sala das Sessões, em 5 de junho de 1985.- Martins
Filho.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)-- Em votação
o requerimento.
Os Senhores _Senadores que o aprovam queiram pre- manecer sentados_. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, solicito
verificação de .votação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - S regimen~
tal o requerimento de V. Ex~ Setâ feita a ven1icação soli~
citada pelo nobre Senador Moacyr Duarte.
,
Sendo evidente a falta de número para deliberação, a
Presidência vai suspender a sessão por lO minutos, acionando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores
a plenário, em obediência ao disposto no inciso VI do
art. 327 do Regimento Interno.
Está suspensa a sessão.
_ (Suspensa às 16 horas e 16 minutos. a sessão'éreaberta às 16 horas e.26 minutos.)

O J>Jl,, PRESIDENTE (Martins Filho)- Está reaberta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência
se dispensa de proceder à verificação solicitada.
O requerimento fica prejudicado.
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de v_ot_ação, constante dos Requerimentos n'?s 57
e 58, de 1985; Projetas de Lei do Senado n'>'s 26/79, 2,
34_0, 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.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presídente, Srs. Senadores:
_Ao regressar de Rondônia, trago o testemunho do ent!lsiasmo com que foi recebida a fala do Presidente José
Sarney na sessão de abertura, do IV Congresso Nacional
dos Trabalhadores Rurais, ánúnciando o Plano Nacional de Reforma Agrária do seu Governo.
Em Rondônia, fronteira desbravada por indómitos
brasileiros de todos os recantos deste Pais, a firme deci~
são de que, finalmente, será cumprido o Estatuto da Ter~
ra que nos legou o Presidente Castello Branco, foi recebi~
da com aplausos, porém com cautela. A cada palavra,
aprofundava-se a minha convicção de que o Presidente
Sarney, com o seu incisivo discurso, projetava-se diante
da N açíio como o primeiro estadista civil oriundo da Revolução de 31 de Março, diretamente ligado ao Presiden~
te Castello Branco; estadista militar que sobrevive na
lembrança dos vinte-e-um anos do regime há pouco encerrado.
Sinto, agora, reacesa a esperança de que podemos caminhar em direção à grandeza, prosperidade e à paz social- o destino que nos reservam as imensas potencialidades desta Nação, que há decênios vem sendo abalada
por desvios, traumas e frustrações.
Com os demais pioneiros da Amazônia Ocidental, registro, cotn orgulho, o reconhecimento do Presidente
Sarney de que "foi a ousadia e o sacrificio de homens e
mulheres batalhando a terra que permitiram aos brasileiros conquistar a maior parte deste continente. E a tornaram de tal modo fecunda que, com seu esforço, pagaram
por um longo período, o preço das fábricas, o preço das
usinas e o preço das indústrias. Neste processo de ocupação e exploração do solo, concentrou-se a propriedade
e a posse da terra em níveis perigosos para o bem-estar
dos brasileiros e a estabilidade de suas instituições políticas e sociais".
Foram palavras textuais do Senhor Presidente da República, que, assim, prosseguiu na justificativa de seu
plano de reforma agrãria:
"t deplorável constatar que 1% das propriedades rurais representa 45% da área rural integral. Isto é o chamado latif\indio devorante, agravo que pesa desde as primeiras sesmarias e que se tornou símbolo oneroso de um
desequilíbrio que se traduz em influência econômica e incapacidade produtiva. O direito de propriedade da terra
pode Ser ameaçada pelo Estado e pelos próprios indivíduos quando concentram imensas áreas improdutivas e
ainda pedem que outros nela trabalhem."
..Assim- aduziu o Presidente em sua fala a cerca de
4. 500 representantes dos trabalhadores rurais - o plano
de Reforma Agrária do Governo não- é" um lance de re-tórica, ~ um projeto político de alcance nacional, não
um conceito técnico ou um exercício de afirmaçãO ideo~
lógica.'"'
E ressaltou:
"~ uma busca de solução sem traumas."
Já concluindo, disse ainda o Presidente Sarney:
"NingUém deseja violar a propriedade, mas cumprir a
Constituição, que a submete ao interesse social. Nós sa~
hemos que sem democracia económica não há liberdade.
E que, sem liberdade, os trabalhadores são os primeiros
a serem esmagados."
Por isto, Senhor Presidente, Senhores Senadores, aceito o convite do Presidente José Sarney para participar.
com o meu modesto senso critico, do debate nacionar
sobre seu Plano de Reforma Agrária: e tambl!m, a implantação do programa de apoio ao setor primário do
Ministério da Agricultura- que o Presidente prometeu
tornar verdadeiramente prioritário - no escopo do Pri·
meiro Plano Nacional de Desenvolvimento_ da NQva Re~
pública, cujas diretrizes foram anunciadas, para apreciação por todos os segmentos sociais.
Valer-me-ei desta tribuna para dar a minha modesta
contribuição ao debate da proposta de reforma agrária
do Governo. E comQ não há nesta Casa um só dos 66 Senadores que compunham o Senado Federal em novembro de 1964. quando foi aprovado pelo Congresso
Nacional o Estatuto da Terra, proposto pelo então Presidente Castello Branco, parece--me correto presumir qüC:
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cada wn de nós, atualmente, tenha algo a dizer sobre a
respeitada proposição do Presidente Sarney. E, repito,

das, podendo a distribuiçã_o atingir latifúndios sem titulação de propriedade juridicamente perfeita.
Este último comunicado ressaltaria, ainda, que a distribuição de terras poderia tambêm estender-se a gleba_!'i
ofertadas para essa. finalidade, viabilizando, assim, o
pronto aproveitamento dessas propriedades privadas.
Neste sentido, o exemplo já foi dado pelo ilustre titular
do Ministé-rio da Reforma e do Desenvolvimento
Agrário, Ministro Nelson Ribeiro, que em 198llivrou-se
da herança de um latifúndio, no Pará, partilhando a ter·
ra com seis famílias de sua escolha e estima. ~ de se pre~
sumir que esse gesto filantrópico será tambêm imitado
pela Igreja Católica, detentora, segundo levantamento
do INCRA, feito há três anos, de 160 mil hectares de
propriedades fundiárias, em sua maioria decorrentes de
doações a santos.
A oferta de terras de arquidioceses para fins de reforma agrãria não é mera expectativa. Até por coerência,
deveria a Igreja despojar-se de seus improdutivos bens
fundiâríos, em benefício, talvez, de 32 mil famílias, da
primeira etapa da reforma, considerando-se uma gleba
de 50 hectares para cada uma. Tal gesto, sem dúvida, seria incontestável demonstração de despojamento, de caridade, de revigoramento da fé na promessa divina daredenção dos injustiçados, comÕ bem _lembrou o Presidente Sa.rney em seu discurso no Congresso da CONTAG.
Acrescento que seria gesto dos mais nobres
começando-se a fazer justiça_ de casa, pois é inegável que
a Igreja CatóliCa tem-se l1otabiliza.do por sua luta em favor da reforma agrária, atravês de ações conhecidas das
comunidades Eclesiais de Base do CIMI e da Pastoral da
Terra.
Tem havido um empenho, Sr. Presidente, Srs. Senadnres, para fazer a reforma agrária no terreno dos outros,
comprado com o trabalho ou fruto de herança legítima.
Por que a Igreja não começa a reforma agrária a partir
âe suas próprias terras? ~ a pergunta que faço.
Li, hã poucos djas, na revista "ISTO~" que Dom_Josê
Gomes, Bispd de Chapecó (Santa Catarina) e Presidente
da operosa Comissão Pastoral da Terra - 6_rgã.o da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil -, reiterou
ao repórter, a propósito das terras da Igreja, que "todo
latifúndio improdutivo deve ser enquadrado pela reforma agrária, seja ele de quem for, mesmo que seja do san~
to".

estou convencido de que o debate da reforma ágrária,
que se pretende, seja imediata, resultará no engrandecimento do Senado, na medida em que participará do
equacionamento da solução do complexo problema fundiário do Brasil; mesmo que essa participação não possa
resultar na aprovação ou na desaprovação da decisão do .
Governo de aplícar imediatamente a reforma preconizada pelo Estatuto e que tc:m força de lei. O debate, imagino, há de cingir-se ao modus faclendl e à oportunidade de
aplicação da lei, que a 30 de novembro próximo, data de

sua publicação, completará a maioridade de seus 21
anos.
O Presidente José Sarney tem pressa em iniciar a eXecução de seu Plano de Reforma Agrária. E esta pressa é
compreensível, especialmente, se levarmos em conta que
no Plano estão defmídas metas para quatro anos de Governo.
Não obstante a compreensão dessa urgência, e sem
perder de vista que a execução da primeira etapa do Plano coincidirá com o início do ano agricola, em julho próximo, quero, preliminarmente, reclamar da exigtl\dade
do prazo de apenas trinta dias dado à sociedade para
examinar tão importante quanto delicada matéria, sobre
a qualjâ se começou a ouvir tantas opiniões controvertidas,
Segundo a conceituada revista Isto E, para elaborar
sua proposta no tempo recorde de 60 dias, o Ministro
Nelson de Figueiredo Ribeiro mobilizou 102 especialistas, distribufdos em 17 comissões de diferentes áreas_,
desde legislação tributária a transporte e armazenamento. Como pretende, agora, aquele Ministro que os diferentes segmentos interessados examinem, em apenas 30
dias, com a profundidade necessária, proposta de tal
complexidade?
Devido à exigUidade do prazo, é de se questionar a sinceridade do desejo de que a Nação faça a análise crítica
do Plano. Este pra:zo sequer seria suficiente para o exame
da primeira etapa de implantação da reforma, a
desenrolar-se no ano agrícola de 1985-1986, período em
que se prevê a distribuíção de terras a 100 mil famílias, a
um custo aproximado de 2 trilhões de cruzeiros.
Reforma Agrária ê, sem dúvida, um tema muito polêmico. De um lado, .as tensões sociais e os conflitos no
campo, a par do crescente agravamento da carência de
alimentos, estão a aconselhar o urgente reordenamento
da propriedade fundiária do País e da implantação de
unta política agropecuária, que simplesmente não existe
no Brasil. De outro lado, a simples notícia de que o Go·
vemo desengavetou o Estatuto da J'erra e de que o aplicará, com todas JiS suas conseqUências, já mobilizou
ponderáveis segmentos que defendem~ como sacrossanto
e intocável, o direito de propriedade, só admitindo d_esapropriações o qúe é justo, no casp dos menos radicais,
mediante efetiva e justa indenízação, tudo de acord_o
com o que estabelece a Constituição Federal- conforme, aliás, preceitua 'o próprio Estatuto da Terra. A ím·
prensa, diariamente, reflete a reação dos proprietários de
terras. A preocupação quanto aos seus direitos e as perspectivas de reação nos fazem lembrar outras épocas e
suas conse'qtlências.
A decisão do Presidente Sarney, de enfrentar questão
de tal magnitude quando ainda bQsca a consolidação de
seu Governo, revela, sem dúvida, uma excepcional cora·
gem politica. Louve-se esta coragem, que resvala o circulo da temeridade.
Coragem ou temeridade, o certo é que o Presidente
não pode mais recuar. O que eu sugeriria - e isto não
deve ser considerado cOmo um passo atrlts - ~ que o
Presidente recomendasse ao .Ministro Nelson Ribeiro
maior prudência na execuÇão de sua reforma agrária.
Sem prejuizo do cronograma fixado para a ~mplantação
do Plano, talvez devesse o Governo tranqUilizar as ponderáveis forças contrárias a mudanças na propriedade
fundiária, mediante dois comunicados simples: um, para
informar que o debate do Plano deverá prosseguir, até
para correção de curso, ao longo da execução de sua primeira etapa; o segundo comunicado, garantiria que _na
primeira etapa somente terras páblicas seriam diatri~ul"':

Depois, vi nos jornais que Dom Ivo Lorscheiter tem
posição ainda mais avançada. Ele deseja a extinção de
todos os latifúndios, "mesmo os produtivos, a fim de
possibilitar a democratização da posse da terra". Assim
como o INCRA fixa o módulo mínimo de seus projetas
de assentamento, a reforma agrária deveria determinar
também o tamanho máximo do módulo. Só por concessão especial do Governo seriam permitidos os latifúndios, argumenta o Presidente da CNBB.
Por isto, prevejo que esta reforma agrária deverá começar em terras públicas e nos conhecidos latifúndios da
Igreja Católica, para ficar coerente entre o discurso e a
realidade.
Para ilustrar e confirmar que, na verdade, todos desejam combater os latifúndios dividindo e distribuindo somente a terra dos outros, cabe contar, a V. Ex•s, uma
breve e ilustrativa história:
, Um grupo-tarefa de intransigentes defensores da Reforma A.grària estava na próspera região de Barretes, Estado de São Paulo, em propaganda da reforma agrária.
Ã platéia d~ camponeses, dizia o orador:
"Vejam esta imensidão de terras. A reforma agrária
dividirá tudo isto entre vocês. Também este gado será
partilhado entre vocês, como tudo o mais que hoje faz a
riqueza do fazendeiro. At6 aquela porca que vai passando por ali, com os seus leitõezinhos ... "
Neste ponto, interrompeu um dos ouvintes:
"Peraf, ~~ço. Vamos com calma que aqueles porcos
são meus ...
O Sr. Gastio MWJer- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ODACIR SOARES -

Com muito prazer,

nobre Senador Gastão Mtlller.
O Sr. Galltio MIBier - Primeiro. CQngratulo-me com
discurso, realístico, claro, inteligente. Quero,

. y. Ext pelo
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_dizer que as minhas preocupações são as mesmas de V.
Ex•, porque eu acho que com relação a esse problema da
reforma agrâria está precisando haver um trabalho educativo. Também já recebi carta do interior de Mato
Grosso com a seguinte pergunta: Quando vem aqui a
Comissão para dividir a terra? Quer dizer que ê uma pergunta primária, de quem está completamente por fora da
realidade. Escrevi uma carta para o cidadão explicando
que a reforma agrária não significa desrespeito à propriedade alheia etc. Congratulo-me com V. Ex~. também, quando diz que o exemplo deve ser de casa: "Faça
o que eu digo, mas não faça o que eu faço", diz o ditado.
Se o Poder Público quer fazer reforma agrária, que é um
problema social do Brasil, o exemplo deve começar pelo
próprio latifundiário maior que é o Governo Federal.
Agora o mesmo raciocínio se dá quanto à Igreja, qpe
tanto movimento faz nesse sentido. Que a Igreja também
redistribua as suas _áreas imensas no Brasil para que se
concretize o sonho de dar terra a quem não a tem. O projeto do Ministro Ribeiro, estabelece que a reforma
agrária deve ser feita especialmente nos lugares de ten·
são. Então aquela pregação de V. Ex•, que tambêm aceito em principio, de que as terras póblicas do Governo
deverão ser as primeiras distribuídas, ou redistribuídas,
muitas vezes não estão na área de tensão. Então, quero
aprender com V. Ex• Sente~se que V. Ex• estudou o assunto. Como é que se vai res-olver isso? Porque aí vem o
problema do deslocamento do cidadão sem terra, vamos
supor, das margens do Guaporé, onde ele está sem terra
querendo invadir propriedades particulares, para levá-lo
para onde? Para o Acre, onde o Governo Federal tem
uma área vazia que pode ser ocupada? Mas o cidadão
não quer mudar do Vale do Guaporé. Então, surge outro
problema social: o deslocamento, a migração forçada,
que também é proibida pela nossa Constituíção diante
do princípio constitucional de ir e vir que todo o povo
brasileiro tem ...
O Sr. Virgilio Távora -

Muito bonito, ir e vir...

O Sr. Gastão Müller - De modo que eu perguntaria a
V. Ex•, não _no sentido de polêmica, mas no sentido de
trocarmos idéias e aprender com V. Ex' o que pensa
sobre o assunto.

O SR. ODACIR SOARES - Agradeço a V. Ex• o
aparte...
O Sr. VirgnJo Távora- Antes de responder ao aparte
V. Ex' do PMDB poderia a.ceitar o meu porque justa·
mente, em percutindo o mesmo assunto. dará chance a
que V, Ex• elucide os dois.

O SR. ODACIR SOARFS -

Com muito prazer,

nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio T~vora - Eminente Senador Odacir
Soares, fui Governador daquele tempo das ligas camponesas, daquele tempo das invasões em todos os Estadoo
do Nordeste, uns mais, outros menos e considero aqui
.não como oposicionistas, mas· como brasileiros, que não
há maior loucura do que se declarar oficialÍnente que as
desapropriações devem começar justamente daquelas
áreas de conflito. O que tenho recebido de minha t~
como V. Ex• o deve estar: da sua e de outras, são mensa.·
gens de temor de invasões que estão sendo p.r6fabricadas, baseados em que a área, em sendo de conflito
vai ser Jogo resolvida. E V. Ex• vai fazer a mim justiça,
eu não tenho·um palmo d7 terra, graças a Deus; portan·
to, posso falar, em tcnno.s absolutamente frios e g'elados.
Como. então. se dar uma declaração tão infeliz como esta, mesmo qUe a intenção fora a enunciada na frase?
Mas, deixar de público claro que vai começar justamente
pelas áreas onde houver conflito? Isto é o maior de todos
os incentivos para haver conflitos premeditados, que ge-rem a intervenção do Estado, a desapropriação e justamente a desorganização mome~tânea da produção agrl·
coJa do lugar. Era esta a intervenção, a achega que queria dar ao discurso elucidativo da V. Ex•

O SR. ODACIR SOARFS- Eu queria, primeiro, dizer que entendo que o Governo, ao preconizar a realização de um plano nacional de reforma agrária, este go-
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verno, ou, qualquer governo que se pretenda sério, ele
não pode ignorar no País as áreas de tensões sociais.
Essas ãreas, queiramos ou não. elas exístem, queira~
mos ou não, elas estão no interior do País a causar
problemas sociais de toda a ordem.
Eu, no Estado de Rondônia, convi-vi, -crurante mais de
lO anos, com o Estado completamente deÓagraao- numa
s6 área de tensão social.
E, para a minha satisfação, esses conflitoS-foram reiot~
vidas, quase que pacificarilente, durante o Governo -do
Presidente João Figueiredo, na medida em que o lN~
CRA, abandonando a tarefa que resulta de uma defor~
mação da sua atividade principal, abandonando a tarefa
da colonização oficial, passou a tarefa da discriminação
e da titulação.
No momento em que o INCRA, no Governo Figud.:.
redo, dedicou~se mais à discriminação de terras e, em
conseqUência, à titulação de terras, as áreas de conflito
social, no Estado de Rondônia, e creio até nos outros Es~
tados brasileiros, começaram a desSparecer, -talvez exce~
to no Nordeste.
Parece-me, salvo engano, que, no documento do Go~
verno, no Projeto de Pl~no Nacional de Reforma
Agrária da Nova República, parece-me que o Governo
não estabeleceu, prioritariamente, que a Reforma
Agrâria se fazia nas áreas de tensão social. Parece-me
que o fato de a ârea ser área de tensão social é um pressuposto para que ocorra prioritariamente a Reforma
Agrária.

O Sr. VirgDio Tivora -Eminente Senador, primeiro
cu não afirmei que foi eStàbelecido no documento. Fuj
mais longe: .. foi afirmado" pelo Sr. Ministro responsável
-- - - pela medida".

O SR. ODACIR SOARES- Sim, mas o que eu quero dizer, na realidade...
O Sr. Virg:l1io Távora - Aqui, não é critica. A idéia,
talvez, esteja certa, mas como proclamar isto, fazendo
como que o chamamento para o confronto'! Agora,
quanto à outra parte afirmativa de V. Ex•, permito-me
pedir que leia- já sei que estudou bastante o assuntomas que leia mais ponnenorizadamente o documento
tão citado que verá que está lã bem clara esta prioridade.
O SR. ODACIR SOARES- Não, lã~ um pressupos~
to. Mas o que eu quero dizer ...
O Sr. César Cais -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. ODACIR SOARES -Com muito prazer.
O Sr. César Cals - Na r~lidade, esse documento,
nobre Senador OcJacir Soares, nós temOs e relemos várias
vezes, porque, como eu disse, criou~se um pânicó, certo
ou errado, no sistema produtivo agrícola naçíonal. Certo
ou errado, mas criou-se um pânico. Nós tivemos que leie reler várias vezes para ver como explicar. O pronunciamento do Ministro tambêm foi claro. S. Ex• não colocou, como refonna agrâ.ria, as terras do Governo. S. Ex•
disse que as terras devolutas do Governo seriam objeto
de .colonização, e que a c-olonizaçã~ não estava prioritária. Por falta de recursos.
O SR. ODACffi SOARES-~ porque, em terras devolutas, não sê pode fazer reforma agrária:- Só se pode
_
fazer reforma agrâria eni terras particulares.
Terras devolutas é colonização mesmo.

O Sr. César Cais- Mas, S. Ex• disse que a coloni~
zação não serâ feita agora por falta de recursos. E o ·da-.
comento diz, aqui, na páginã 7: .. A reforma agrâria serâ
realizada, em área de domínio privado, situado em regiões já ocupadas, dotadas de infra~estrutura, com densidade demográfica apreciável, onde prevalecem giâvesdistorções da estrutura ~grária e tensão social, tendo por
base procedimento cooperativo simples etc. Entãõ--; S.
Ex• caracteriza on~e e não diz nem (_)que é prioritário. S.
Ex• determina aonde; .. Onde prevalecem graVeS (!istorções da estrutura a_grãria e tensões soçiais".
O SR. ODACIR SOARES- "'da concentração-da
propriedade e ...

O Sr. César Ca1s- S.
Ex• disse: " ... oride ...

Ex~

não diz nem prioridade. S.

O SR. Oti-AciR SOARES- .. da marginalização do
trabalhador rural.
õ~Sr~ Virgmo Távora- O Sr. Ministro deu ênfase na
declaração. Eu digo o seguinte: não estou nem muito em
desacordo com ela, porque, justamente, onde existe
problema é que terri ·que se resolver a questão.

O SR. ODACIR SOARES - Claro, certamente.
O Sr. Virgnio Távora -

Mas, em declarar: "Olha!
Houve conflito, é aí que eu vou começar?" Isto é dar o
maior de todos os incentivos possfveis ...
O SR- ODACIR SOARES- Não. V. Ex• tem razão.
Pode ter sido in.idequada a colocação do Ministro, o que
até, aliás, eu não vi.

-o Sr. Virgílio Távora- O maior de todos_ os incentivos possíveis para baderna, eminiente Senador. E eu C$tou dizendo a V. Ex•, pelos telegramas, pelos apelos que
tenho ouvido de interior de nossa terra, principalmente,
do Mu'riiCípio de Canindé. Foi um verdadeiro estopim lá
- - dentro_~ Os cidadãos disseram agora: ..Vamos invilâir,
para criar os casos". Claro que dever ser resolvido nas
regiões de tensão. Ninguém põe a menor dúvida. Mas,
ainda aumentar a tensão com declaração como essa ê
que ninguém entende. É criar tensão onde não tem tensão, com palavras sfmiies, também é praticamente indefensável.
O SR. ODACIR SOARES - Eu concordo com V.
EXf Eu inclUsiVe -não estou aqui para defender a colocação do Ministro como coisa acertada. Eu acho a.té que
-o Ministro precipitou-se e não foi feliz ria sua declaração. Agora, nós, que estamos falando em reforma
agrária, nóS temos que considerar o seguinte: primeiro
- fiãó-SC vai fazer reforma a_grâria no Brasil, sem dividir
o latifúndio improdutivo. E dizer latifúndio, estou dizendo improdutivo, porque só existe o latifúndio improduti~
vo. Aquele que é produtivo não ê latifúndio. Mas o fato
é o seguinte: não se poder fazer reforma agrária no BrasirSein fazer distribuição da terra pela desapropriação.
O Sr. Virgílio Távora - Os governadores estão afirmando que produtivos também.

0 SR. ODAClR: SOARES -Isso é o que quero dizer.
Não se vai fazer Reforma Agrãria, i_gnorãndo as tensões
sociaiS e, por outro lado, sem dividir o latifúridio. Isso é
óbvio, p'orque é necessário que a concentração da propriedade, nas mãos de poucas pessoas, deixando milha~
res de brasileiros, notadamente no Nordeste que tem
uma superpopulação, uma densidade populacional excedente~ excessiva e exCedente, é um espaço que está com
população de mais, não vai fazer reforma agrária, sem
dividir a terra. Isso não quer dizer que se vai fazer refor~
ma agrária, viole-fltando a ConstituiÇão Federal, os pres-supostos constitucionais; com respeito à propriedade,
com prévia ejusta 1iiâeniz3.ç;ão em dinheiro ati com títulos da dívida agrâria, ou Obrigações Reajustáveis. do Tesouro Nacional.
!\_gora, que é inelutãvel, que é indeclinável o dever de
se fázer reforma agrária neste Pafs, isSo é indiscutível.
Q Sr. Jorgto Kalume- V. Ex• concederia um aparte'?

O SR. ODACIR SOARES nobre Senador Jorge ~alume.

Com muito prazer.
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demqcracia, dentro do respeito, dando terra a quem efe-tivamente precisasse. Agora, pergunto a V. Ex~. que é da
minha Região, ê da Amazônia, daquele continente cha~
mado Amazônia, de 5.500 mil Km1, e com uma popu~
1ação de apenas 12 milhões de habitantes, até aqui, no
Paralelo 13, em Goiás; pergunto a V. Ex•: como é que vai
se fazer a reforma agdiria lâ na Amazônia? Como é que
vão considerar improdutivas as terras da Amazônia, se a
Amazônia até hoje ainda vive do extratívísmo, da borracha, como V. Ex~ sabe. Se o seringal tem uma seringuei~
ra, entre I80 e 220 hectares, ein cada hectare nós po·
derlamos plantar 500 árvores, 500 plantas de seringueiras. Pode-se, então, considerar improdutívos os seringais
da Amazônia, pergunto eu? Esta pergunta eu já fiz e nin~
guém soube me responder. ~ preciso saber definir o que
é improdutivo. Vou me permitir fazer uma revelação:
quem primeiro fez refonna agrária na Amazônia Ocí~
dental, foi o saudoso Governador do Território do Acre,
Josê Guiomafd dos Santos. Depois dele foi seu discípulo, me honro disto, Jorge Kalume.
O SR. ODACffi SOARES nobre Senador.

O disc!pulo sou eu,

O Sr. Jorge Kalume- Nós compramos 350 mil hectares, de acordo com a vontade dos vendedores ...
O SR. ODACIR SOARES - Permita-me fazer aqui
uma colocação até, de certa forma, engraçada. Ontem,
quando V. Ex' dizia que tinha feito reforma agrâria no
Acre, o Senador João Lobo se perguntava: Ima_gine se o
- Senador Jorge Kalume não tem feito reforma agrária no
Acre, porque, fazendo~a, o Senador Altevir Leal ficou
com mais de-3 Iiiilhões de hectares_. Imagine-se a suareforma agrâria.
O Sr• .Jorge- Kalume - Mas, então, compramos ...
O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• quer repetir quantos
milhões de hectares Altevir tem?

O SR. ODACIR SOARES- Ontem, quando o Senador Jorge Kalume fazia, num aparte, referência ao fato
de que havia sido o segundo Governador daquele Estado, do Estado do Acre, a fazer reforma agrária, o Senador João Loho se perguntava: Imagine sem essa reforma
agrâria do Senador Jorge Kalume, quantos milhões de
hectares não teria o SenadÇJr Altevir Leal?

O Sr. Virgílio Távora -

E são do mesmo Partido!

O SR. ODACffi SOARES -

Exatamente.

O Sr. Jorge Kalume- Compramos 350 míl he<;tares e
os distribuímos para os que efetivamente precisavam. Oa
Govçrnos Geisel e Figueiredo, desapropriaram, no nosso Estado, o Acre, 1.240 mil hectares, num Estado que
hoje deve ter SOO mil habitantes. Pois bem, dois países,
como o Llôano, com 4,5 milhões, e Porto Rico, com 3.S
milhões, não têm esta área. Eu pergunto a V. Ex.•: serâ
que no Acre nós precisamos fazer reforma agrária?

O SR. ODACIR SOARES --Só na terra do Senador
Altevir Leal, mesmo.

9 SR. JORGE KALUME- Eu concordo, se a terra
fosse ociosa. Eu mesmo, tenho um quintal, outro dia eu
quis dar para cada posseiro ...
O St. Virgillo Távora --O quintal de V. Ex• tem 100
mil hectares. segundo dizem.

- O Sr. Jorge Kalume- Estou satisfeito e ouvindo com
alegria o pronunciamento de V. Ex• em defesa da reforma agrária. Concordo com V. Ex' Mas. o que me deíx.a
mais alegre é que a palavra entulho autoritário não está
sendo usada. Não digo por V. Ex.•, que é da Oposição

O SR. ODACIR SOARES -.O quintal de V. Ex" tem
quantos mil hectares?
O Sr. Jorge Kalume- Eu ténho um quÍntal, eu não
sou-latifundiário, fuir dar para cada posseiro 100 hectares com escritura pública e segundo o INCRA, nenhum
aceitou. Eu pedi então que o INCRA desaproprias-=-se
essa minha área. Serã desapropriada.

O SR- ODACIR SOARES usando.

O SR. ODACIR SOARES- V. Ex• poderá ofere<er
pa"fa ...

Eu também já estou

O Sr. Jorge Kalume- Esse entulho autoritãrio veio
de Castello Branco, em 1964. Agora o entulho autoritário de Castello ~ranco es~ seD::do -~x~lta~o p-ela si·
tuação atuat. Foi quem efetivamenle--deSeJoU fãZeta refóima ãgffíria neste País, mas, com elegância, -deritfõ ~

O -Sr. -Jorge Kalume- E serã feita essa reforma.
O SR. ODACIR SOARES -

Exatamento.

-o -Sr. Jorge Kalume- Portanto, eu quero dizer a V:

Ex•- que eu concordo em _gênero, nümero e grau com o-.

pronunciamento de V. Ex.', e tambêm def1::11do a reforma

agrária, dentro do respeito, da democracia, sem apedrejar aqueles a quem Deus deu terra.

O Sr. João Lobo- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ODACIR SOARES- Cor.D. muito prazer, só
um minuto, por favor. Veja, Senador Jorge Kalume, o
que nós estamos condenando, no nosso discurso, é Q
açodamento com que o Governo está pretendendo fazer
essa reforma agrária. Mas, nós somos favoráveis à reforma agráría. O açodamento e, talvez, a demagogia ê: que
estejam prejudicando.
~
Por isso ê que nós propomos que a primeira etapado
processo de reordenamentos fundiário se faca exatamente em terras devolutas da União, em terras pertencentes
às Arquidioceses, ou seja; à p~ópria Igreja, e tambêm em
terras que sejam oferecidas por particulares ao Governo
para que nelas se promova o assentarnehto de colonos
que estão aí sem terra.
O Sr. Alberto Silva- V. Ex' dá licença para um apar~
te, nobre Senador Odacir Soares?
O SR. ODACIR SOARES ---Só um momento.

O Sr. Joiio Lobo -Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ODACIR SOARES nobre Senador João Lobo.
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Com--muito pia:Zer: ..

O Sr~ J oàO Lobo- Senador Od-ãcir Soares, realm~nte,
o assunto de reforma agrária ê- apaíxonante, e eu queria
só dar um breve aparte, para que os outros colegas também tenham a oportunidade de aparteâ-lo. Evidente que
a reforma agrâria que o nobr~ Senador Jorge kalume já
iniciou--no Acre, tambérii o ex-Governador Alberto Silva
fez, nos idOs de 72/74, no Piauf, dividiu terras no Piauí
dando titulas a posseiros, a homens sem terra. A mesma
coisa o Governador de Pernambuco está fazendo agora
em Pernambuco. O pr9blema, Senador, que acho, com
toda sinceridade, que o problema da reformaagrária,
essa reforma puramente fundi_âria de divisõeS de terra~
não é urgente neste Pats nem muito necessàilá !ia ·atual
circunstância. Nós temos problemas muito mais Urgentes, muito mais urgentes e prementes do que o ela refor·
ma agrãria. Nós temos umã inflação que precisa se~ cop_~
tida, um desemprego que não conseguiu- ser -cõntrolado,
uma produtividade baixa de grão;o, enfim, juros_ que nin-guém pode contratar, dezenas de pr~blemas. E ~amos
discutindo agora a Constituição-'deSte Pais, qtie- é:_ um
problema muito mais urgente e muito mais importante, a
meu ver, do que fazer uma pura divisão fundiária de terras num pafs de dimensões continentais. Porque veja V.
Ex!, a reforma agrãria que está sendo discutida, esse plano da reforma· agrária será feito somente nos latifúndios
produtivos, ninguém quer fazer reíornlã agrária em latifúndio improdutivo, não, isso dat foi um remendo que se
botou na fala que o Ministro da Reforma Fundiária,
diga-se de passagem, com milila OportUnidade, com mui·
ta sabedoria, conseguiu botar na_ crista da onda, canse·
guiu subir para a dibulgação de todos os jornais com
essa proclamação que ele fez de reforma agrária. O Sr.
Ministro da Reforma Fundiária é um homem muito hábil, porque conseguiu ficar na evidênCia da_ todo este
País. Isso foi feito, todo o País está discútindo uma refor~
ma que se propõe a fazer, que é puramente _fundiária, o
Sr. Ministro devia estar propondo, primeiro, um plano
agrícola, um projeto agrícola p_ar_a este País. Não é: im·
portante a divisão fundiária pura e simples. O homem
sem contiição de trabalhar a terra, em terra bruta não vai
produzir absolutamente, nãO-- vai contribuir para aumentar a produção, nem paTa diminuir tensão_ social n_este
País, porque ele não quer ir para as terrã:s improdutivas,
para as terras brutas, não. Ele quer ser localizado nas
terras produtivas, tratadas, que estão em fase de produção, isso sim. Mas, eu tenho a impressão que isso seria
!f:omar a propriedade privada de quem já a tem, seria infriiigir os preceitos mais elementares da Constituição.
Entã.o, quero louvar õ Sr. Ministro da Reforma Fundiária, pela grande sensibilida_d~ que ele teve em se lançar
nos noticiários deste País. Ele foi ccipaz de se pro~over
de uma maneira inusitada, isso aí, sim r, ao discutir um
assunto que não é oportuno, nem urgente para o País.

Era esse o aparte, que queria dar a V. Ex~. eminente Senador Odacír Soares.

O SR. ODACIR SOARES - Acho que o Brasil tem
dois grandes problemas: o primeiro é o da dívida externa
e, o segundo, ê o de fazer a sua reforma agrária. Pareceme que no conceito de reforma agrária e:stá implícito o
conceíto de desenvolvimento agrârio, salvo melhor juízo,
parece-me que, no plano do Governo, está implícito um
contexto de medidas que seriam tomadas simultaneamente no sentido de promover o desenvolvimento
a~rário.

0-~Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex~ um aparte?

O SR. ODACIR SOARES- Com prazer.
O Sr. -Alberto Silva - Nobre Senador Odacir Soares,
eu não queria participar dessa discussão por achar que
esse assunto exige muita meditação e muito trabalho
aqiii, no Congresso, para que se chegue a um resultado
mais satisfatório em relação aos que se quer obter com a
reforma agrária. Que-ela é urgente e oportuna todos sabem e .somos unânimes em aplaudir a medida do Governo. Agora, para nós, que jâ governamos Estados e tive--mos oportunidade de ter esse problema pela frente, te·
mos as nossas preocupa'Yàes com o fato que me parece
fundamental, é o .problema de que a terra só para o hom.-ein nãO vai resolver nadaL Não res'olve mesmo! Disso
tive experiência concreta no meu Estado. :Um ponto importante _tambêm é: que pre_cisamos deterptinar qual é o
módulo de terra que seria interessante ser distribuído à
população sem terra, porque fiz algumas experiências no
_Piaui que quero assinalar aqui.
O SR. ODACIR SOARES- O módulo utilizado na
Amazônia é de 50 hectares.

O Sr. Alberto Silva- Muito bem! Mas no Nordeste,
por exerllplo, se V. Ex• der a uma famflia 2 hectares de
terra e colocar nessa terra um sistema de irrigação e traesses 2 hectares, esta famflia jã se considerará rica.
tenho um projeto exPerimental, do qual posso trazer slides para mostrar a V. Ex•s, que comprova que com 2
hectares de terra bem tratados e com irrigação a famflia
tem uma renda _du_~s~ou três vezes o_ salário mínimo. Isso
cOm 2-hectares!

tar

O SR. ODACIR SOARES - V. Ex' considera _s~r
rico com três salários mínimos? O Sr. Alberto Silva- Quer dizer, rico para quem tem
menos de um terço do salário mínímo, e Dão vai ser com
um módulo de cinqUenta, -Senãdor Odacir Soares, ou
sem a necessária contribuição de uma infra-estrUtura (iue
ele conseguirá produzir, nem com três salários, nem oitO~
nenhum, porque ele não tem condições. Agora mesmo,
estou ligando para o Presidente do Banco do Nordeste,
pedindo que supra as agências do meu Estado para que
todo o pessoal que sofreu inundação possa plantar, a terra esiâ pronta, para plantar. E cadê o crédito para plantar? A mesma coisa, Senador Odacif Soares é dar a terra
a esses homens que estão aí ávidos para trabalhar e não
lhe dar o mínimo de crédito para o custeio agrfcola. E aí
o n"ob-rC Senador João Lobo tem razão, é preciso simultaneamente um programa agrícola para aumentar a produtividade deste País, que está amarrada em 50 milhões
de toneladas de grãos hâ quantos anos?
O SR. ODACIR SOARES- Estou ficando numa situação delic~da, sou de Oposição ...
O Sr. Alberto Silva- Não, não se trata de Oposição ...
O SR. ODACIR SOARES- ...e estou sendo obrigado a chamar a atenção dos dois representantes da Frente
Liberal ...
O Sr. João Lobo- Esse é um problema que interessa
a todo o Brasil.
O SR. ODACIR SOARES - .•.o documento que o
Governo encaminhou prevê tudo isso. Agora, se os Srs.
Senadores admitem que esse documento é uma fraude,
porque o documento diz isso.
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O Sr. Alberto Silva- Não, não. V. fu.festá exageran·
do, ninguêm está falando em fraude, aqui.

O SR. ODACIR SOARES- Oque V. Ex• estã propondo estâ no documento do Governo, não estou defendendo aqui uma pura e simples redivisão de propriedade,
- estamos defendendo a reforma agrária e que dentro dela
estão incluídas todas essas providências que implicam no
desenvolvimento agrário integrado.

O Sr. Alberto Silva- Se V. Ex• me permitir concluir o
aparte?

O SR. ODAOR SOARES......., Com muito prazer.
O Sr. Alberto Silva- Estou apenas propondo que se
discuta, aqui no plenário desta Casa, todas essas opções
que estão aí...
O SR. ODACIR SOARES meu discurso.

:t: o que proponho

no

O Sr. Alberto Silva- Creio que o meu aparte vem de
encontro a_9 seu pensamento.
O SR. ODACIR SOARES - Coincide com o meu.
Eu só queria dizer que não est<?U defendendo, no meu
discurso, a pura e simples divisão da terra, nós estamos
defendendo uma reforma agrária compreendida pelas
prp_yidências que lhes são próprias, que lhes são perti·
nentes.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores,_sou favorável
a um reordenamento fundiário que acabe com os conflitos sociais no campo e que livre o Brasil do espectro da
fome, a qual encaro como uma vergonha naci9nal. Digo
mais que, em princípio, a-pOio o Plano de Reforma
Agrária proposta com o aval do Presidente Sarney. Mas
reservo-me o direitO de debatê-lo, de_ analisá-lo em todos
os pormenores. E reafirmo o meu inconformismo com
esse ridículo prazo de trinta dias que nos foi dado para o
debate.
Insisto em que~ questão é séria demai~; é i'erigosa demais para ser equacionada somente pelo Ministro Nel~
son Ribeiro e seus 102 tecnocratas, ainda que coadjuva~
dos pelos reverendíssimos bispos da CNBB. Temos o direito e o dever de esmiuçar a proposta. Não para_ procrastinar a reforma agrária, que entendo indissociâvei da
redemocratização do País. O que defendo para o Senado
Fe"deral, para OCongresSO Naciona! ~ para tod_os os demais segmentos do Pais, intefessados no assunt_o,_ é o debate do plano em t~dos os seus aspectos. dando-lhe a Ie~
gíti_mid?_de Qa aprovação pelo consenso nacional, apó~
aprimorado, se for o caso. Porque este País não tem condições de suportar um novo abalo, uma nova frustração,
na hipótese demalogro deste plano que, por outro lado,
não deve dar pretexto ã articulação de ultraconservadores - que observo jâ em marcha batida para desestabilizar o Governo e impedir a plena rederno·
cratização do País.
O Sr. Gastão Müller -

Senaclor Ddacír, V. Ex' me

perm1te um aparte?
O SR. ODACIR SOARES -

Com todo o prazer.

- O Sr. Gastão MiÚier - Eu disse para V. Ex', no pri·
meiro aparte, que talvez a falha principal no momento,
seja a falta de divulg:aQão da coisa e de educ~ção a_ fim de
preparar para o impacto da reforma agrána. Ve;a bem
que V. E_x• esdareceu ao Senªdor Alberto Silva que o
que ele estava falando está no projeto.
O SR. ODACIR SOARES- Exatamentel
O Sr. Gastão Müller - Não ê_ simplesmente a redivisão de terra. Então, Vou chegar à conclusão de que muita
gente estâ naquela base: não li e estou contra.
O SR. ODACIR SOARES- Exatamente! Concordo
plenamente com V. Ex•
O Sr. Gastio Müller- Um exemplo educativo, aqui,
foi do etninente amigo e brilhante Senador Virgílio Távora, que fez questão de afirmar com boca cheia como se diz- que não tem um hectare de terra. Passouse a dividir o Brasil em dois; os marginais que têm terras,
que são proprietários e os patriotas que não têm terras.
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O S_enador Altervir Leal, porque é um grande proprietârio no Acre, ê pichado, é gozado porque ele é proprietârio, com muito orgulho, como ele disse aqui da outra

vez: "Eu sou proprietário-

e grande

proprietário no

Acre". De modo que, é um problema educativo. Seria
crime se o Senador Virgflio-Tãvol'a fosse proprietário de
uma fazenda no Cearâ? Qual seria o crime dele? Qual é o
meu crjme se tivesse uma fazenda tanlbém? Também digo, de boca cheia, qtie nãó tenho nenhum hectare, CQffiO
que me defendendo de um pressuposto que, sendo pro-

prietário de terra eu a adquiri por corrupção ou por um
crime qualquer, De modo que, veja como é o problema
educativo. Agora, outro assunto ...
O Sr. Virgílio Távora- Exatamente, problema educa~
tivo. Problema de educação ê o ponto que o eminente Se~
nadar Müller atribuí a outros pre_cisamente -õ ·quetawez
este:fa na sua cabeça. que foi díto claro que me]'ulga--va absolutamente insuspeito para_discutir o problema,
porque não tinha um palmo de terra, Não possuindo um
palmo de terra pode-se agir, discutir, dar uma opiriião
sem ser parte interessada no assunto, o que não significa
que quem tenha a terra cometa algum crime por tal proceder. Foi isso que foi dito em português corrente. Mas,
é tão apaixonante o assqn1Q que até atribui-se aOs oUtros
intenções que nunca lhe passaram na cabeça.
-

o

e

O Sr. Gastão Müller- Pois é um problema educativo.

o· nobre Senador Virgílio Táv_ora_ disse com orgulho_que
não tem nenhum palmo de terra.

-·

O Sr. Virgílio Távora -Não é com orgulho ...
O SR. ODACIR SO~R_F;S nobre Senador'?

t:: com lástima, não ê

O Sr. Virgílio Távora- ... é com isenção. Oxalã eu_tivesse as terras do Odacir.. .
O SR. OOACIR SOARES- Olacir, não diga Odacir.
O Sr. Virgílio Távora- Olacir, o mato-grossense que
é um dos orgulhos hoje...
O SR. ODACIR SOARES --:--Plantador de soja.
O Sr:Virgílio Távora- ... não só de Mato Grosso" do
Sul, como da agricultura brasileira, penso eu, pelo traba~
lho que ele fez, Oxãlâ eu tivesse também seus domínios.
Então é ísso. Estou discutindo isso sem a men_or paixão,
com toda aisenção possível, justamente, p-orque não sou
dono de um pedaço de terra. Para mim refo"?m.l:\_ ag_rária
ou não reforma agrâria, em termos do meu patrimÕnio.~.

O SR. ODACIR SOARES- Não afeta a V. Ex•
O Sr_._ Virgílio Távora - ••• não aumenta nem uma
vírgula a maís, nem uma vfrgula a menos. Mas dai o Senador Gastão MUller atribuir~me que estou achando que
ter terra :Só o pode ter sido com a prática de pecado venial ou mortal, vai uma diferença imensa.
O Sr. Gastão MUller - Pergunto ao nobre Senador
Virgüio Tâvora: seria algum crime. se ele fosse proprietário de uma fazenda, díscútir o assunto, com conhecimento de cau.sa'?

O SR. ODACIR SOARES -

Claro que não.

O Sr. Virgílio Tâvora ...;;. Claro que não. Agora, não
sendo proprietârio, tenho muitíssimo mais isenção. Está
cladssimo. Se eu não _tenho um p~lmo de terra, tenho
-muito mais isenção para discu~ir o assunto.

O SR. ODACIR SQARES - Outra dificuldade que
decorre exatamente da desinformação ê_ Opróprio cõnceito de latifúndio. Toda vez que se fala em latifúndio es.::
tã implfcito que ele é improdutivo.
O Sr. Gastão Müller- Exatamente.

O SR. ODACIR SOARES- O Senador Altevir Leal,
a quem eu vou, dentro de breves min-utos, co-rlceder Um
aparte, é, talvez, o maior produtor brasileiro de borracha, tem uma grande ârea de terras, necessárias ao tipo
de atiVidade que ele exerce. Terras essas que TOram-adquiridas, conquistadas, que foram ocupadas por seus antepassados, notadamente pelo seu_ pai!..que foi um grande

investidor na região Amazõnica,.um grande proprietârío
e um gtande seringalista.
De modo que, apesar de ser considerado peta Impreo~
sa, como latifundiário, na realidade, o Senador Altevir
Leal não é latifundiário a partir do conceito da palavra
latifúndio e latifundiário.
O Sr. Gastão Müller - Senador Odacir Soares, só
para terminar a minha intervenção.

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite um
aparte?
O Sr. Gastão MUller - Só para concluir. Falou-se,
aqui, que é condenáve[ a aplicação dessa reforma
agrãria, atualmente na moda, dos pontos Ctue tenham
tensão, porque aí irã aumentar a tensão. A gente sabe, eu
não sou médico mas a gente sabe. Se você está com uma
infecção na garganta, a peniciliria para a infecção da garganta é de uma espécie, se for uma infecção na gengiva é
outra. Quer dizer, então nós temos que fazer a execUção
de um pr-ojeto onde há a infeCção.

O Sr. ODACIR SOARES -

Exatamente.

O Sr. Gastão Miiller -Se -é na gargã.nta é preciso que
seja a peniCilina para a garganta.
O SR. ODACIR SOARESignorar a tensão.

t, o Governo nãó pode

me-

O Sr. Gastão Müller - Então, não pode ser umã:
dida só para o Brasil inteiro. Os pontos qUe estão inTec~
cionad_os, que são os de tensão sedai, é que têm que ser
atacados.
O SR. ODACIR SOARES- Parece-me, mais uma
vez que o plano prevê isso.
O Sr. Virgílio Távora- O executor é que não pode estar .anunciando: olhem meus amigos eU vou começar justamente por onde houver conflito. Só quem é muito in~
gênuo é que não verifica que isSo é um chamado a haver
conflito, a haver invasões, como hâ pouco tive ocasião
de receber o testem._unho do nosso colega Lenoir Vargas,
.de Santa Catarina . .Agora, V. Ex• pertunga: se sou a favor da reforma agráría? Somo's -àfé suspeito _para falar,
porque não temos um tostão de terra.
O SR. ODACIR SOARES- lá vem V. Ex• levantar
o mesmo tema.

o· ·sr. Virgílio Távora - Sou a favor. E tarito me
lembro do tema que, justamente, fiz reparos a algumas
afirmativas de V. Ex•. porque daquele livrinho que está
nas mãos do Senador Cesar Cais - à noite eu estava
c_om insônia - só consegui dormir depoiS de ler pelo menos 3/4 dele. Então, jã tenho uma noção do proposto e
posso falar.
O Sr. Altevir Leal- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ODACIR SOARES tante.

Então o conhece bas-

Concedo o aparte ao nobre Sen,ador Áltevir Leal.
O Sr. Altevir Leal - Nobre Senador _Odacir Soares.
acho que essa forma como vão conduzindo 0: processo de
.anunciar a reforma agrária é que está sendo condu?;ido
de forma errada. Está sendo nlal interpretãda, estâ sendo
mà.lâitã, não estão sabendo como conduzir, ou melhor,
como dizer, porque estã-se fazendo uma sim.e de cefeumas neste País. Ora, reforma ágrária para a Amazônia já
·existe desde 1890. Porque reforma agrária, eu enfendo.
que seja o Governo indenizar as terras de quem tem para
dar a quem não tem. Os seringais da Amazônia, que são
explorados desde 1880, 1890, o seringalista, que é o pro~
prietârio da terra dos seringais da Amazôriia, fiz um
adiantamento para o sujeito ser posseiro dele. Inclusive:,
b()je, todo seringalista da Amazônia faz um adiantamento de 500, 600, 800, um milhão de cruzeiros de material
para o sujeito se apossar da terra áele. Eritão, o seHnga- lista, desde 1800, jâ está fazendo a reforma agrâria, mas
uma reforma agrária decente, direita, uma reforma
agrária que dá incentivo ao trabalho, mas não como areforma agrâria que estão pretendendo fazer hoje, mal interpretada; porque na hora em que se começa a anunciar
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a reforma agrária já tem aquele garoto, por trás das colunas, dizendo que é para tomar de quem tem_ para dar
p"ara quem não tem. Ora, veja V. E~t• que no Acre já tem
posseiro que recebeu títul9 duas, três, quatro vezes. Então, já é uma indústria, o SUjeito é posseiro desse seringal, entra em reforma agrária, divide, toma seu título,
vende para um. segundo e_vaijâ _se apossar de outro, para
fazer parte da reforma agr~ria do outro seringal. _Então,
isso não é ieforma agrária, jã passou a ser anarquia, jâ
passou a ser uma coisa que está dando incentivo; isso já
está incentivando dO_ posseiro fazer parte da reforma
agrâria três, quatro, cinco, seis vezes. A reforma agrâria
deve ser dada uma só vez, a terra para o posseiro. E se
acontecer isso, dentro de um ano o governo resolve o
problema de todos. Eu, todas as Yezes que vendia uma
proprieda~e minha, sempre fiz reserva de cem e duzentos
hectares, para cada posseiro que existia dentro do !!erin~
gal, Rara cada seringalista. E_ujá na venda digo quedesconto tantos mil hectãres para deixar para tantos seringueiros; então, sãO cem seringueiros, eu deixo vinte mil
hectares;- São cinqUenta, deixo cinquenta- mil hectares.
Então, foi asSim que eu vendi minhas propriedades. Então, eu fiz a reforma agrária. E todos aqueles a quem eu
vendi respeitam aquilo que eu disse; aqueles hectares
pertencem ao seringueiro. Então a reforma ãgrária, o
próprio dono, o proprietário da terra já a fez, não preci~
sa fazer na Amazônia. A Amazônia por si, a reforma
agrária já está feita, inclusive, como eu disse, anteriormente, tOdo seringalista faz um adiantamento ao seringueiro para sair da cidade e ir cortar seringa; dá entre
quinhentos e um milhão de cruzeiros para o sujeito ser
pOsseiro dele. Então isso é uma reforma agrária, para
mim isso já ê uma reforma agrária. Então, Senador, quero levar ao conhecimento dos companheiros que a reforma agrâria na Amazônta, elajã está sendo feita, ela sempre foi feita. Acontece que existem os seringais que ficam
perto das cidad~_. e está todo mundo querendo vir para
perto das cidades, e tumultuam o problema dos se_riogais
perto das cidades, fazem a reforma agrária e, no fim, os
-seringais de alto rio, vão terminar sem gente para habitar
e nem cortar seringa. E lã justamente é onde estãõ os se'ringais mais produtivos, são os melhores, que dão _mais
leite, que dão mais seringas, e que evitam mais a salda de
divisas na importação da borracha. Era esse o aparte que
queria fazer, nobre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhies- Permite V. Ex•_urn aparte?

()SR. ODACYR SOARES- Çoncedo a palavra ao
nobre Senador Jutahy Magalh~es.
O Sr. Jutahy Magalhães ~ Senador Odacyr Soares,
acho interessante que normalmente dizem que da unanimidade sempre surge uma solução fácil. Mas no problema da reforma agrária é um pouco diferente, porque todos são_a,_favor, mas a solução fica muito diffcil, porque
há u~a divergência total e absoluta entre aqueles que
são a_ fªvor da reforma agrária. Eu não acredito, não
creio que possamos dizer que já houve reforma agrária
no Brasil, seja de que forma ela se apresente ou tenha se
apresentado. Temos co(onízações, temos alguns propríetários que, por essa ou aquela forma, venderam suas fazendas,_ou mesmo doaram suas fazendas a quem trabalhava na terra, mas não é uma reforma agrãria. Para
um,a refo~~~ agrària teríamos que ver vários pontos;
teríamos primeiro que estabelecer parâmetros. Em primeiro lugar, ~ostrar que no Brasil não podemos ter um
parâmetro só para o País inteiro; quer dizer, temos que
ver as regiões; temos que fazer uma reforma agrária voltada para situações regionais. Se na Amazônia, como já
tem um ·módulo de tal tamanho, logicamente em São
Paulo, no Rio Grande do Sul o módulo jã é diferente, as
situações são diferentes, minifú.ndios e latifúndios. En~
tão, primeiro se precisava estabelecer qual o latifúndio, a
quem atingiria, se vamos- c_omo é o acertado_- temos
que ter a preocupação com a produção agrícola, e dai
não podemos pensar em atingir, com a desapropriação,
aqueles latifúndios produtivos; temos que pensar apenas
em terras improdutivas e Jlão- produtivas. Vemos algu~
mas falhas na proposição governamental, porque coloca
logo de imediato fora de qualquer-possibilidade de refor, ma agrária 30% daqueles homens sem terra, que são
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aqueles que estão abaixo de 18 anos, que peta proposição
feita não teriam condições de ter posse da terra porque
não tinham atingido ainda 18 anos. Vemos tambêm que
eles fazem uma proposição de assentamento de famíli:ts,

baseado num preço de dois mil e quinhentos dólares por
família, quando todos os exemplos de reforma agrária
dos diversos países. que já a fizeram, o mínimo é de quase de 10 mil dólares por famflia, e o dólar hoje já está
desvalorizado. Então, veja V. Ex• que existem muitos

pontos para serem examinados, e nós não estamos discutindo mais sobre as intenções do que sobre a proposta
real. Logicamente, a inteilÇão do_ Sr. Ministro da Reforma Agrária foi a mais "infeliz, corno infeliz foi aquela declaração de Dom Ivo Lorscheiter, que diz que temos que
atingir as terras produtivas. Então, n6s não podemos ba~
sear as discussões nessas declarações infelizes da tensão
social, da tensão existente da posse da terra, como foi fei_~
to. Então, houve uma discordância de opiniões, mas
acbo que na hora em que nós entrannos no mêrito da
questão essa unanimidade que existe, a favor da reforma
agrâria, nós poderemos chegar não digo a um acordo tota], mas poderemos chegar a um entendimento para poder concretizar este ideal, que é o ideal - acredito no
Brasil, a necessidade maior que existe de. realmente, fazer uma reforma agrâria justa, Que traga o desenvolvimento ao País. Esse o aparte que gostaria de dar a V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Lembro ao
nobre Senador que S. Ex• dispõe de apenas três minutos
para terminar o seu discurso.
--

0 Sr. Roberto Vipych- Permite V. Ex• um aparte? __
OtSR. ODACIR SOARES -

Pois não.

O Sr. Roberto Vipych- Senador Odacir Soares, ouço
com muito atenção o dísi:urSO-qUe V. Ex• profere, bri-

e

lhantemente, dessa triburia-,
que tambêm participar
deste debate, dando alguns testemunhos, não apenas
como legislador, hoje com assento nesta Casa de lei, mas
tarrtbém como pecuarista e como agricuít_or que sou.
Não li ainda, confesso, a proposta para elabor-ilção do I
Plano Nacional de Reforma Agrária da Nova Repóblica, que nos foi remetido pelo Ministro da Reforma e do
Desenvolvimento Agrário, Dr. Nelson _Ribeiro. Todavia
tenho lido pelos jornais e tenho ouvido com iitinção os
debates desta Casa e confesso que tenho algumas preocupações, sem querer fugir do tema propriamente dito.
Corno agriCultor e como representante de um Estado
eminentemente agrícola, como é o Estado do Paranã. temos sentido que é neecssârios resgatar a confiança do
agricultor e do pecuarista brasileiro. Estamos sem crédito estam os endividados, perdemos a confiança na nossa
atividade agrícola por falta de uma politica que torne a
ativídade agrícola atraente; falta, como eu disse. crédito
aos produtores, mesmo com juros de mercado, tanto
para custeio com o para investimentos e Jlão vou_ cometer
a grande injustiça em falar em-comercialízação;porque o
atual Governo com alguns meses, com dois meses e meio
de Governo, carreou para a agricultura uma soma equivalente a 10 trithões, para a comercialização da produção agrícola, deste ano. Mas falta, a bem da verdade,
ainda uma politica de armazenamento que retire os exce-dentes de produção, no pico da safra, sustentançlo os
preços em patamares qUC sejam realmente estimulantes
para o agricultor. Pois bem, quando vejo esse trabalho
que está sendo remetido a esta Congresso e quando vejo
que antes p1esmo de estarmos preocupados em solucionar o problema dos homens que- jâ estão na terra, estamos pensando em fevras essas que- h_c;)je _abundam as
grandes cidades, na periferia das capitais~ pril1cipalmente, para o campo, sem lhes dar a assistência devida, sem
lhes dar o crédito necessário~ -achamos temerosa a inichttiva. Lembro-me ainda quando moço, nos meus bancos
escolares, aprendi que para que se posa produzir uma riqueza qualquer, precisamos ter sempre a associação de
três fatores fundamemais: o trabalho, a natureza e o capital. Poderemos ter o trabalho no braço do homem que
irâ para o interior do Pais, mas é preclso que esse trabalho estejam acompanhado de uma asistência técnica ade-

quada para que esse homem possa plantar bem e alcance
uma bOa produtividade. A natureza aí estã, não tenho a
menor dúvida de que ela poderá ser melhor aproveitada,
mas de nada valerá o esforço se não tivermos o capital
necessário, representado não apenas pela terra mas,
principalmente pelo crêdito capaz de dar ao agricultor
condições de comprar o seu tratar, a sua máquína colhedeira. os seus insumos. enfim para que ele possa, em
igualdade de condições, produzir bem. Mas, ainda tem
uma outra preocupação, Sr. Presidente, a proposta que
nos foi rem_etida, ao que estou informado, deverã ser devolvida com a apreciação deste Congresso dentro do
prazo de 30 dias. Acho que é um prazo muito curto, temeroso até; não podermos, a bem da verdade, devolver
essa proposta com um parecer criterioso dentro de um
prazo tão exíguo assim. Quero me parabenizar com V.
Ex• pelo pronunciamento que faz a dizer que outros critérios preocupam os donos de terras. Ainda hã pouco
instantes recebi vários telefonemas do Sul do País, de
agricultores que não puderam ainda beneficiar as suas
terras porque a própria legislação vigente impede que
mais de 50% de suas áreas, representadas pela reverva
florestal, não pudessem ser aproveitados ainda. Some'nte
no fim do Governo passado, no Governo do Presidente
João Figueiredo, as áreas, princípafmenle do cCnt!o do
Pais, de~tinadas à reserva florestal, foram reduzidas de
50% para 20%. ~tão não vamos ter tempo de podermos
beneficiÚ essas âreas, num prazo curto, como se espera
nessa proposta. E ainda mais: os agricultores estão temerosOs; estâ havendo, de todas as partes do nosso Pais,
principalmente dos produtores que estão plantando suas
terras, e que estão com a sua capacidade de trabalho
ociosa, de agricultores que estão siando do Sul em busca
de novas áreas para plantio, esses agricultores estão
preocupados; muitos até quejâ estavam seguindo com as
suas famílias para a região central do País, princtp"a.lmente dos cerrados, já estão colocando suas barbas do milho; não vão fazer grandes investimentos enquanto esse
problema não ficar bem esclarecido. -Tememos_ que essa
poeira que aí está possa, inclUSive, dificultar a entrada de
novos colonos para as colonizações em todo o Pais e
com isto,1<Qara tristeza nossa, haveremos de ve_r, logo em
seguida, se' não forem dados os devidos esclarecimentoS,
a nossa produção regredir para o grande prejufzo da
Nação.

O SR. ODACIR SOARES- Muito obrigado pelo
aparte.

O SR. PRESIDENTE (Alberto

Silv~)-

Lembro a V.
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O debate 11acional - preconizado à larga pelos que
hoje ocupam os cargos de mando no País,- ensejaria ao
Governo amplos esclarecimentos à opinião pública
sobre o seu projeto e sobre a sua execução limitada ao
objetivo da primeira fase, com o que também se neutrali~
zaria a campanha de desinformação que está em curso.
Não haveria. pois, um recuo; haveria apenas uma correção tática da execução do Plano~ que a Nação, surpreendida corn a iniciativa, dificilmente permitirá. que se
Ihe metam goela abaixo.
Aceite ou não o Governo as minhas ponderações, quero deixar claro, desde logo, que não é aceitável o exíguo
prazo de 30 dias para debater este tão importante Piano
de Reforma Agrátia.
Pretendo esmiuçá-lo em seus aspectos legais e estruturais: vou acompanhar os assentamentos para aplaudir
seus acertos e criticar seus eventuais erros; questionarei
seus resultados em termos de produção e distfibuição, e
também os recursos que serão aplicados, à luz do quadro
inflacionáriO do País.
No ~ercicio desse direito, guiar-me..ei por wn documento duplamente insuspeito~ ..Os Dez Mandamentos
da Reforma Agrária". Trata-se de um trabalho elaborado em 1964 pelo IPES - o Instituto de Pesquisa e Estudos Socíais, montado pelo General Golbery do Couto e
Silva. com apoio financeiro do empresariado urbano e
l'l!ral, com o fim de questionar a~. "reformas de base" do
Governo João GouJart e preparar o caminho para a sua
derrubada .. -"Os Dez Mandamentos da Reforma
Agrária" inspiraram, mais tarde, o Estatuto da Terra do
PresidenteCastello Branco, e foram adotados pela Igreja
Católica em sua campanha pela reforma fundiária.
Eis o decálogo do IPES:
"19-A finalidade da Reforma Agrária é a criação,
ni::)'campo, de uma classe média estável e próspera, mediante acesso à terra própria de número crescente de trabalhadores rurais, a imediata melhoria das relações de
trabalho. e o aumento da produtividade agrícola.
2?- A Reform~ Agrária -não consiste em simples distribuição, redistribuição ou subdivisão da propriedade.
bum processo mais amplo em que a reestrutura<;ão, desta, deve ser acompanhada de outras medidas, visando à
elevação da produtividade, ao aumento da renda e à conseqUente obtenção do mais digno padrão de vida das
famílias e comunidades rurais.
39- A Reforma Agrária, de âmbito nacional, deve
ser iniciada pelas regiões onde o problema for mais agudo e premente.
4'- A Reforma Agrária abrangerá tanto o aproveitamento de terras devolutas quanto o reagrupamento de
minifOndios e a eliminação progressi~a de latifCmdios
improdutivos, a começar pelas áreas mais próximas-ôos
centros de consumo.

O SR. ODA CIR SOARES - Peço a V. Ex' que deis e
concluir o' meu discurso.

5~"- A desapropriação por interesse social far-se-â
com inteiro respeito ao direito de propriedade. A Ímt de
apressar a ex~ução da_ Reforma Agrária, poderá o Governo criar instrumentos de mobilização de recursos, inclusive lançar títulos que ofereçam os necessários atrativos aos seus eventuais t_omadores, dentre outros. a garantia contra a desvalorização da moeda.

A revoada de Governadores do Nordeste a Brasília~
na semana que passou, e suas iradas declarações posteriores, hoje desmen;idas, mais as declarações de dirigentes de sociedades rurais, especialmente de Minas Gerais,
que classiliCã: o Plano de Refonna Agrâria d~...terrorismo agrário~·. são preocupantes e revelam 1 no mfnimo,
desinformação ou manipulação ·da desinformação, com
o objetivo de promover a agitação e de desacreditar o
Governo Fçderal.
Quan-do proponho que a primeira etapa do Plano de
Reforma Agrária não toque em propriedade privãâa,
produtiva ou titulada legaJmente, salvo se ofertada para
essa finalidade social, e que ao longo desse primeiro ano
a sociedade civil debata objetivamente todo o projeto,
expurgando-o, assim, de sua presente conotação de açodamento, creio que estou a indicar -um caminho maís
prudente ao Governo. Nesse espaço de tempo, o Plano
poderá ser depurado de suas eventuais imperfeições, poderá ser ainda aperfeiçoado pela experiência colhida nos
primeiros assentamentos, que nos darão uma amostragem significativa dos problemas jurídicos, econômicos,
sociais e políticos que possam impedir o avanço pacífiCo
da reforma agrária.

6~ -- ~ indispensivel que a Reforma Agrária possua
suficiCnte flexibilidade, devendo ser executada à luz das
características ecológicas, sociais, econômicas e de nível
tecno16gico das diversas regiões, no quadro geral de uma
política de conservação dos recursos naturais.
7t- A Reforma Agrária deve ser impla~;~t~da
garantinClo-sC: toda proteçã,o contra o arbítrip: e a discri·
miilação, assegurada justiça rápida e barata por instrumentos legais ~dequados.
~' - A RefOrma Agrâxia deve contribuir para harmonizar o desenvC?Ivimento rural com o processo de indus-trializaÇão, inclusive pelo incentivo ao artesanato e à for·
mação de pequenas e mêdias indCrstrias, com o aprovei~
tamento de mão-de-obra e utilização de matéria~prima
locais.
!?'-A Lei regulará as relações de trabalho, em particular o salário. a parceria-e o arrendamento, de maneira
a assegurar ajustiça social, completando as condições de
proteção ao trabalho que venham a ser estabelecidas
pela sindicalizaÇão rural.·
1{)9- A Reforma Agl;'ária serã realizada, sempre que
possível, com o concurso da_ iniciativa particular e estimulará a forrnaçãq de sistemas cooperativos de pro:

Ex• que seu tempo estâ esgotado e peço que conclua seu
disc!lrso porque há outros oradores inscritos, Senador
Odacir Soares.
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dução, mecanização, industrizatizaçào e comercialização
nas áreas por ela beneficiadas."
Neste decâlogo estão os parâmetros da minha posição
inelutavelmente favorãvel à Reforma Agrãria. Estes
"Dez Mandamentos" fazem parte de um trabalho intituladQ. ~~A Reforma Agrâria- Problemas- Bases -Soluçôes", páginas 15 e 16, editado em 1964, pelo IPES.
·Mais tarde, o dec41ogo foi incorporado num documento da Igreja Católica denominado .. Ref()rma
Agrâria- A Solução Cristã", páginas 563/564. E., paitanto, repito, uma diretriz dupla~ente inSUspeita da pecha de comunista ou comunizante.
-O décimQ._ "mandamento" desse decálogo diz que a reforma agrária será realizada, sempre que possível, com o
concurso da iniciativa particular. ~oportuno, pois, que
desde logo se faça outra sugestão ao GovernQ: conclame
a iniciativa 'privada a cofaborar em seus projetas de assentamento de colonos, em terras de propriedade da
União, ou seja, terras devolutas e glebas jâ inscritas em
nome do INCRA. Isto é, a política de colonização.
Quem tem acompanhado a execução de projetas de
colonização do INCRA sabe perfeitamente qUe o ·papel
desenvolvido pelo órgão nos trabalhos é meramente administrativo, formal, senão burocrático. Porque os serviços preliminares de aerofotogametria são executados
por empresas privadas, por encomenda do INCRA, da
mesma forma são os serviços de demarcação dos módu~
los, as estradas vicinai:s e demais obras de infraestrutura, que o INCRA não faz diretamente por falta de
pessoal especializado e equipamentos.

Então, pergunto, porque não entregar a execução de
projetos de colonização à iniciativa privada, mediante licitação de âmbito nacional, com os pressupostos que o
Estado fixaria nos editais, Para seleção das empresas?
Nestes casos, o Governo selecionaria ompi"esas partiél:!lares 4e col.9n!Í:ação, com reconhecida tradição e competêrfcia, asquais, mediante justo preço e sem qualquer
outro ônus para União, se encarregariam de promover
os assentamentos e de implantar os projetas integralmente. O INCRA se encarregaria da fiscalização permanente, como fa:l, de igual modo, o Banco Mundial relativamente ao POLONOROESTE. As fiscalizações deIiiôilstr<iriam que o contrato estariá. sendo cumprido cor- retamente. Caso contrário, seria, imediatamente, suspensa a firma contratada e adjudicada a missão a outra fir~
ma selecionada.
Ao Governo, no caso, caberia o papel de fiscalizar o
cumprimento de sey_~_ditames, no curso da exec1:1ção dos
servidores adjudicados às empresas vencedoras da lici.:
tacão.
Estou Certo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que as-sim :seriam melhor aplicados os escassos recursOs de que
o Governo disp'õe para promover o assentamento dos
sete milhões de marginalizados rurais 1 que afirma existirem. Por este caminho, além de economizar recursQ_S,
que o INCRA pulverizará no processo tradicionãl,
evitar-se-ia o risco de prosseguir a escandalosa corrupção que nesses vinte anos grassou nos projetas de co-lonização e assentamento _dirigido pelo INCRA.
Ao concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que de~
sejamos e, mais ~o que ísto, o que -tõda a Nação exige;~
coerência. Além de coerência, respeito às leis, aos direi..
tos adquiridos. Que se faça a refor:ma agrária - este
também é o nosso d.esejo- mas que se a faça de acordo
c:om os ditames legaiS. E que, ao alterá-los para corrigir
distorções, respeitem-se legítimos direitos dos cidadãos e
.
das instituições.
A coerência é o mínirito que se-p-ode- eXigir riestã iareta ârdua. Ç(!J~rêll.cia-·que não vejo no q·ue disse o Ministro
Nelson Ribeiro, especialmente ilo Plano de Reforma
Agrária.
'
Dia, ai, o Presidente do iNCRA quq, ~~aprese-ntando
custos elevados de longo prazo de maturação- doS e:~
preendimento:s, a chamada colonização oficial tem acumulado grande número__deirustações ... que contribuiram, sem dúvida, para o fracasso da consolidação e
emancipação de praticamente todos os projetos".
Mais adiante afirma o Presidente do INCRA, nomesmo documento, que a ação governamental_privilCgiará a
colonização oficial. Vejam o paradoxo!
Ora, eu indago, como pode;-de'um lado, condenar o
. ,Presidente d_o INCRA, o Ministro-Chefe do Ministério
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da Refonna Agrária e do Desenvolvimento, condenar a
colonização oficial, que sempre foi desenvolvida pelo
INCRA e, de outro modo defendê-la e desejá-la? O que
pretend~ afinal, o Presidente do INCRA?
Por enquanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores era o
que eu tinha a dizer so.bre tão controvertida questão,
afirmando, entretanto, que a realização de reforma
agrária no Brasil constitui imperativo nacional ii-relutável e inalienãvel, que não pode mais ser postergado.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito F~rreira. por cessão
do nobre Senador Passos Pórto.

"O SR, BENEDITO FERREIRA (PDS- GO. Pronuncia o -seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tra_go à tribuna, Sr. Presidente, para a consideração
dos meus pares e, de modo especial, de V. Ex•, algumas
reflt?xões, alguns dados e números numa tentativa de encontrar alguma luz, algum caminho para este mais que
emaranhado alvorecer da chamada Nova República, que
a cada dia e a cada· instante vaí-se revelando excessivaw
mente criativa e muito pouco realizadora.
Entre as muitas novidades, além do estímulo ao infindável seriado das greves, através do propositado desconhecimento da legislação em vigor, temos agora a exumação do velho cadãver da Reforma Agrária, se'pultada
desde a sanção do Estatuto da Terra que a- tornou viável,
que a to,~n9U exeqüívei dentro dos parâmetros do regime
democrático, o que, naturalmente não convinha, como
ainda não Convém, aos adoradores do estado coletivista,
do estado comunista, e por esta razão, mataram~napor
inanição e, por inútil. Contudo, com a Nova República.
vislumbrando novamente na bandeira da reforma
agrãria m·ais uma forma de desestabilizar o Governo que
se inícia sem contar com um sUporte político partidário e
o que é mais grave, Com uma equipe :sem entrosamento, e
ao que parece, sem nenhuma preocupação em fazê-lo,
possivelmente porque nào se sentem comprometidos
com o atJ.lal Presidente, porque por ele não foram convoCados e nomeados para os cargos que ocupani em pagamento aOs decisivos votos, dados por eles ou pelos que
representam, no Colégio Eleitoral.
Mas o certo é S_r. Presidente, sem nenhum desapreço
aos que compõem o governo do ilustre Presidente José
Samey, em muitos aspectos, particularmente alguns
membros do primeii'o escalão me razem lmbrar a anedofa âo -ciiChorro que corre atrás do automóvel e, após
"pegá-lo", não sabe o que fazer com o mesmo.
Vejamos_ pois, sob a minha ótica, a maneira atabalhoada, a forma mais que· alarmista e desastrada com
quç_. "redescobriram a roda", isto é, anunCiaram que
iriam Pôr ·em vigot o velho e possivelmente desatualizado Estatuto da Terra, e se pretendiam intranqOilizB.r, ·
realmente-o coiiseguiram, tánto aos bem como aos mal·
informados.
Os primeiros, porque acompanhando a ação do Ministro do Trabalho e a sua pregação à desobediência da
legislação em· vigor, pasSaram a crer que também seria
dispensado o meSmo tratamento à legi~la9ão agrãria em
vigor.
IntranqUilízaram os que estão mais a distância dos
ptOblemas legais porque mais que assoberbados para
produzir; Competindo com o Estado cada vez ~ais centralizador e asfixiante à livre iniciativa, mas a verdade, e
os próximos meses Ou dias virão a confirmar, a Reforma
Agrária no Brasil nad.a mais é do que artigo a palãnques
eleitoreiro:s, como também, ao que parece volta a ser
arma da esqlierdicfã:dical já agora coadjuvada pela chamada Igfeja Progressista.
Preteridem, neste falso c-onc-ubinato, . lgreja_Comtinisino, porque aqui no Brasil ambos sãQ. "farinha
dO rriesmo sar;::.o" ,_implantar aqui, não a reforma preconizada no Estatuto da Terra, mas sim, a total desorganização no_ que rêSta dos nossos meios de produção e, aí
sim, colimarem o grande objetivo. a implantação do
. "Paraíso çio Proletariado".
E, Sr. Presidente, o que mais me dói ê: vei-peSsõáS';qu~
i suponho inteligentes, ignorando, obstinadamente, as
mais que desastradas experiências de coletivisino agrícola nos chamados países comunistas .
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A este respeito Q. "O Estado de S. Paulo", numa inteligente e oportuna :série de editoriais. vem chamando a
atençã:o dest_es inocentes úteis e advertindo aos mais 6teis
que inocentes, para os mais que retumbantes- fracassos
do mundo comunista, como é o caso do editorial de J9
do Corrente com o títul9:
"O EVIDENTE MALOGRO DA
AGRICULTURA SOVIliTICA"
"Embora Brez.hnev, Andropov, Che~nenko e agora
(Gorbachev tenham adJI?,itido, pública e sistemâticamen~
te, a exístência de grave Crise económica na URSS, tanto
na indústria (:sobretudo leve, pois a pesada e armamentista estâ em râpida ascensão) como na agricultura. esta
pratiCamente irrecuperável, as esquerdas, marxista e elei rical (que hoje vivem em feliz conúbio), empenham-se
em intensa propaganda, sobretudo~os pa1ses do Tercei~;
; ro Mundo, pretendendo apresentar ú :sistema soviê:tico,
como um exemplo, o único modelo para o desenvolvimento rápido e complexo dos povos desprivilegiados. Os
· 67 anos da história soviética demonstram que o sistema
coletivista, com sua burocracia centralizada, ineficiente .e.
corrupta (Andropov e Gorbachev que o digam), é incapaz de alimentar os russos. Apesar de absorver 33% dos
investimentos oficiais, a agricultura permanece em situação de desastre coletivo. Após seis anos de safras ca·
t_astr_óficas, Moscou foi obrigada a gastar 8 bilhões de
dólares para corriPrat cereais no Ocidente. Chernenko
reconheceu ern 1984, uma sessão especial da Comissão
Central do PCUS, que Q. «problema de prover as cidades
com gêneros alimentícios, sobretudo carile, permaneceagudo". No 61timo ano os russos importaram um milhão de toneladas de carne. A importação de gêneros ali- '
menticios, custa ao Tesouro moscovita 40% de sua 'renda ,
em moeda forte. O Pravda, jornal oficial do regime, rc'portou, também em 1984, que anualmente 48,5 bilhões
· de dólares - um terço das despesas sociais. fatais dq.
'URSS -são exigidos para subsidiar a produção de carne e laticínios. No mesmo ano, Mosc-ou queixou-se de
que a metade das 80 empresas do Ministério da Produção de Fertilizantes Minerais não conseguiu cumprir
1
suas metas. Ainda em fins de 84, registrava-se acentuada
1
escass!=Z de madeira serrada, ardósia, aço torcido e outros materiais de construção, necessários para ~eparar ou
completar abrígos para animais antes do inVerno.Durante os primeiros nove meses do ano paSsado,
1.680 fazendas sofreram falta de energia, tendo 967 delas
relatado, que essa anomalia durou 62 diaii,. "Não se pode
calcular todas as pé_rdas - disse um administrador regioilal -; mas temos perdido 7 mil toneladas métricas
de leite". Vinte por cento da colheita sovi€:tica perde-se
por falta de rodovias adequãdas, de caminhões, de va~
gões e por escassez de facilidades de processamento., •~A
1perda na ind_!ls~ria de conservas de frutas e verduras é de
60% - disse um correspondente soviético -, enquanto
até 50% da produção se perde durante o transporte dg
campo para o mercado". Desde 1976 até o fim de 1980
1,8 milhão de tratares e 246 mil máquinas para ceifar c
debulhar foram produzidos para as fazendas, mas os no.YO.~ equipamentos só chegaram a 539 mil e 33 mil, respectivamente. Existe ainda o problema da migraç!o rural, uma ve:z que a mão-de;-obra agrícola se està tornando velha e nãO-quaJificada, na medida em que os jovens
aptos vêm sendo atraídos pelas cidades, onde hã escassez
de operários especializados nas indústrias. Dos 1,14 milhão de operadores de equipamento agrícola e mtcãnico
treinados em 1979. só 32 mil chegaram às fazendas.
Há e houve tentativas desesperadas para ampliar, a
produção agrícola. Com esse objetiyo, Chernenko estimulou maiores investimentos e a recuperação de terras.
Determinou- cõriforme Kruschev fez outrora- o aumento das terras cultivadas, mediante irrigação e drena,gem, durante os próximos 20 anos. Faz parte desse plano
um projeto de cem bilhões de dólares destinado a desviar
dois rios da Sibéria, através de um canal de 2.080 quilõmetros, para a Ásia Central. Não se deu atenção à opini"ào dos cientistas russos, mesmo de um que disse:
"Nossa p.ntiga cesta de pão (o solo russo) será transfor1mada effi pântano artificial". Por sua vez, cientistas ocidentais receiam- o advento de catastróficas mudanças
mt-tereol6gicas.
Como ministro da Agricultura, Gorbachev teve pouco
êxitõ. Agora, como secretário geral do PCUS. insiste na
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implantação, em maior escala, de;., "brigadas contrata~
das" e no pagamento de bônus aos operârios rurais. A

responsabilidade pelo programa foi estendido a cinco
ministérios, duas comissões estatais e a um conselho, que
resistem, porém, a qualquer tentativa de diminuição da
sua autoridade burocrática. E~. ''brigadas", empenhadas em aumentar a produção das fazendas, não tªrt! condiçôes de recusar pianos antieconõmícos vindos dos órgãos centmis de planejamento.
São medidas paliativas. A principa_l ~I!Zão do malogro
da agricultura soviética é a coletivivação da terra. Urna
contraprov?: um terço da carne, leite, ovos e verduras e a
metade das frutas, mel e batatas, na Uniiio Soviética, são
produzidos em quintais particulares, que cor~espori?em
a 3% da terra Iertil. Os soviêticos, e os__ sodaiistãs, primei~
ro distribuíram as terras entre os que não as possuíam,
mas numa segunda etapa, coletivizaram-nas e
transformaram-nas em latifúndios estatais".
- -Sr. Presidente, transcrevo est~ editorial que irá ConStar
dos Anais da Casa, como oportunidade para aqueles que
não tiveram ocasião de lê-lo, porque, em realidade, ele
traz dados que precisavam ser melhor divulgados no
Brasil, sobretudo para o Jovem, que sabemos generoso,
para o jovem que quer soluções urgente_s e mais radicais,
porque são tão angustiados- e eu jâ tenho assinalado
esse aspecto, esse meu conceito a respeito da juventude,
porque tambêmjâ o fui- a verdade é que o jovem chega
ao ponto de aumentar a sua idade. de simulat _idade
maior para ser considerado adulto, para ter direito a participação, para ter direito a opinar-e-ser ouvido.
Revendo velhas anotações e documentos, encontrei
uma publicação de Egon Renner de Maio de 1982, que
cortejada com os dados e números de O IDitado mostram
que a situação na Rússia continua de mal a pior no setor
_
rural.
O título do artigo e...0 paitido que distribui a cebolinha",
Inicialmente o artigo afirma que fábricas que na reali~
dade não existem, informam o cumprimento dos planos
de produção e diretores requisitam material que não necessitam.
"A Rússia possui em seu Território, todOs os 320 riii~
nerais atualmente utilizados pelo homem, (caso único no
mundo) e possui as maiosres reservas degâs natural e as
segundas maiores reservas de petróleo e ainda como se
não bastasse para serem considerados ricos produzirem
mais petróleo, aço, trigo, fertilizant~. cimento, algodão
e locomotivas do que qualquer outro país do mundo.
Possui o maior riúmero de engenheiros e trabalhadores nas indústrias. Contudo, prossegue o articulist<J,~ "Em
muitas cidades soviéticas há anos não existe carne bovína nem suína e raramente a manteiga; a carne de galinha
e o pão estão racionados".
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memória, contava, .segundo ele no seu diário, com um
aliado muito forte no interior que era a Igreja Católica
através dos seus Sacerdotes, aos quais, o capitão desertor
e guerrilhein;>, debitou, em seu diãrio, o seu fracassado
movimento de insurreição no interior baiano.
E, hoje, Sr. Presidente, quem é que domina a Igreja no
Brasil? São eles confiãveis como aliados da Democracia?
São eles confiáveis como aliados da Livre empresa, da
Livre iniciativa e dos direitos de propriedades?
Qual o conflito onde se dispute o direito de propriedade, ocorrido nos últimos anos, em que a presença dos
pseudos padres. "progressistas" não seja uma constante?
Lamentavelmente, embora ainda minoritários entre os
nossos purpurados, mas estribados na ousadia e na
agressividade o certo ê que, a cada dia vão avançando
mais em favor da comunização do BrasiL Aliás, não tenhamos dúvidas, outra não foi a razão pela qual ingres~
saram nos então desérticos seminários e obtiveram as
- suas ordenações. E, por esta razão, estejamos prevenidos
na medida em que formos liberalizando a nossa coercitiva legislação é verdade. MaS estejamos atentos que; os
_ "padres,.~. "freiras" estarão cada vez mais à frente dos
movimentos de desobediência civil.
Como exemplo dq, "conúbio" apontado com muita
propriedade pelo o Estado tivemos a atitude mais que radica! dQ.. "eminente líder" da CNBB, e a conseqUente
transformação dos púlpitos em palanques da refonna
agrâria radical, e, para tanto, por preguiça ou por desamar à verdade, atacam a estrutura fundiária do País sem
qualquer fundamento ou dado estatístico; isto porque,
em realidade; aos. "Progressistas" e esquerdistas radicais
nunca interessou a verdade e a solução dos nossos
problemas, interessa-lhes, sim, e muito, agitar, intranqüilizar, agitando a.. '"bandeira" dos problemas.
Para desmascarar e desmoralizar a bandeira d~. '"con~
centração" da propriedade rural no Brasil, trago aqui,
Sr. Presidente, _um estudo, um levantamento, apartir de
1920 até 1980, retratando o número de propriedades, as
suas respectivas áreas e O volume de suas atilizações com
lavouras permanentes, temporàrias e pastagens.
Convi.ndo, Sr. Presidente, antes de entrarmos no deta~
lhamento da questão, para. "refrescar a memória" dos
reformistas, lembramos aqui o fato de que, somente a
partir de !850ê que tivemos a nossa primeira lei paraordenação jurídica da propriedade rural no Brasil.
E mais, somente 20 anos após a nossa independência é
que viemos a ter nosso primeiro Cóc:ligo de Processo Ci~
vil e a eliminação do regime do morgadio entre nós.
Vale dizer que até então, herdando só o primogênito;
não havia partilha das propriedades nas sucessões, daí
em grande parte, a exiStência até à alguns anos de grandes propriedades rurais ociosas; ou quase que totalmente
inaproveitadas.

No entanto, Sr. Presidente, em que pesem os bons e
honestos editoriais que retratam com fidelidade o quanto de privações e sacrifícios a que ficam sujeitos os povos, dominadas pelo Capitalismo Estatal do chamado
mundo comunista, entendo que os verdadeiros democratas, precisam estar mais que atentos e atuantes para irnpedir a maldita e rhaís que desgraçante infJltração e
domínio venha ocorrer aqui no Brasil.
Alguns dados, Sr. Presidente, algumas estatísticas
mostram, pois, o que vem ocorrendo naqueles países,
chamando à atenção,_de modo particular, para a Polônia, Polônia famosa, como foi pelos seus excedentes agrícolas, ao ponto de que preparando-se para a II Grande
_.Guerra, entedeu Hitler, de um lado, Stalin do outro, de
partilharem aquele celeiro, aquele grande produtor, para
obterem ali o sustento para suas tropas; e foi o que ocàr~
reu.
Hoje, segundo esse articulista, buscando dados na revista. alemã O Espelho, ele traz as informações das difi~
culdades e carência que se vêm verificando naquele Pais.
A-ntes _um abundante produtor e atualmente reduzido a
filas, escassez e a fome.
Mas, Sr. Presidente, convém aos mais úteis do que
inocentes. Convfup a todos nós termos presentes que esta
infiltração, essa_infiltração da esquerda radical, em ajudando e contribuindo para essas colocações infelizes des~
ses auxiliares diretos do Presidente Sarney, levando a intranqUilidade ao campo, convém que tenhamos presente,
que a guerrilha rural, diversas vezes aqui intentada, re~
sultou em total fracasso. Mas, a democracia; o regime
que tanto buscamos aperfeiçoar entre nós, segundo o la~
mentâvel e mais que 'infeliz Capitão Lamarca de triste
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Der Spiegel descreve casos absurdos, que a excessiva
burocracia causa à economia daquele país, fazendo com
que a sua população hoje viva em piores consições do
que hã 20 anos atrãs".
.. "A alegação governamental para explicar as colheitas
frustradas dos últimos anos é o clima, mas isto não explica tudo. A verdade é que um dos grandes motivos desta
situação é o fato de que a metade do maquinârio agrícola
~tá com defeitos e não existem peças para reposição
nem mecânicos para consertá~las".
,. "Por isto os soviéticos são obrigados a importar
an!J,a]mente, 42 mi~~ões de tonelada_s de grãos, apesar de
ter mais ârea arável do que os EUA, e o dobro da área
que a China.
E lã trabalham cerca de 26 milhões de produtores agricolas, o que significa oito vezes a quantidade de traba~
lhadores ruarais que tem os EUA, os quais_ suprem a
maior aparte do déficit da União Soviética, obviamente
além do seu próprio consumo e parte do ·consumo de
muitos outros países".
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Mas vejamos o que tínhamos em 1920 e que Já éramos
em 1980. Encaminho à taquigrafia, Sr. Presidente, o qua~
dro com a anâlise detalhada de Jod_~ os aspectos ,da
questão. Pediria a atenção dos Srs.- SC:IJ.ador~s para que
através do Diário do CongreSso -dada a exigUidade do
prazo que me resta_- a_companhem esses dados.. E
cotejando-os com as fontes, por exemplo,~ IBGE, onde
eu me abeberei, tenho a certeza, Sr. Ptesideiite, de QUe
eles se prestarão a objetivo_ que, de agora em diante, pas--

sa a ser preocupação de todos nós, quándo estamos rece-.
bendo tardiamente, ê verdade, depois de todo alarido
promovido no Brasil e intranqililizado em todo o setor
produtivo. Mas o certo é que entenderam de mandar
para cá essa redescoberta da roda, como aqui jã me reportei, que ê a aplicação do Estatuto da Terra, Vigente
d.,_de 1964.
Sr. Presidente, gostaria de chamar aqui a atenção para
o seguinte fat«;>: se nós tomarmos t<m conta que em 1980 a
1984 o INCRA e o GETAT emitiram cerca de um milhão de novos títulos de propriedades, corfespondente a
mais ou menos 70 milhões de hectares, nós passaremos a
ter cerca de 440 milhões de hectares, subdivididos em
cerca de 6 milhões 360 mil propriedades em nosso País.
O Sr. Altevir Leal -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA nobre Senador.

Com prazer,

O Sr. Altevir Leal- Senador, V. Ex• citou quantos
títulos, que foram entregues no ano passado?
O SR. BENEDITO FERREIRA - Não foi_ no ano
ptssado. Mencionei o período do Governo Figi.J.eireâo,
desde 1980 a 1984. Foi cerca de um milhão de títulos.
Isso no INCRA e no GETAT, sem me reportar, gOstariã.
de lembrar a V. Ex•, aos títulos emitidos pelos Estados,
que tambêm têm os seus setores de colonização rural.
O Sr. Altevir Leal- Nobre Senador, eu queria que o
INCRA ou o Governo Federal mandasse verificar tOdos
os titulados, os homens a que foram dados títulos, selem
ao menos trinta por cento deles na posse da terra, pois,
mais de setenta a oitenta por cento já foram vendidos a
segundos, a terceiros, a quartos ou a quinta;s. Esta é a
observação que eu queria fazer a V. Ex•
O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador,
eu não sei se V. Ex" assistiu, aqui, o depoimento do Ministro Danilo Venturini, mas S. Ex•, muito constrangido,
porque todos nós que convivemos com o ilustre Ministro
sabemos o quanto era um-homem sensivel, um homem
afável. E S. EXÇnaquele seu depoimento, aqui no Senado, teve a oportWlidade de ter que admitir publicamente,
quando foi interpelado, que de fato ocorreu, numa entrega de titules que S. Ex• fazia a posseirOs, S. Ex• havia
sido advertido antes, por um dos seus assess_ores, de que
um daqueles indivfduos, tal o descaso) o desamor à propriedade, como um objeto de trabalho, ~n:as sim como-uma forma pura e simples de locup1etaç'ão, que um daqueles ali presentes já tinha trocado sua propriedade por
uma bicicleta.
E, ao final da tarde, quando conclUÍram a entrega dos
títulos, numa solenidade. eis que passa o cidadão, montado numa bicicleta, e é ele indicado ao Ministro Venturini como aquele que trocarâ o título, que custou milhares e milhares de cruzeiros ao contribuinte, aquele que
sustenta toda essa estrutura para distribuição de terra no
Brasil, ele trocou por uma simples bicicleta. De sorte que
não me surpreenderia se esta estimativa de V. Ex• viesse.
a corresponder à realidade, porque lamen.tavelmente
nós, que somos homens da terra, nós, que não enxergamos na propriedade o seu valor intr[nseco, porque nela
não está só o nosso sacrifício pessoal, mas, às vezes, alí
está o suor e até mesmo ela é a sepultura dos nossOs ante-.·
passados que afi foram enterrados, que ali perderam a
sua vida, no amanho da terra, nesta tentativa inglória,
neste País, de impedir que aqui haja fome. De sorte que
realmente ê doloroso, é doloroso nós, que pagamos impostos, nós, que produzimos e contribuímos nesse País,
assistirmos o dinheiro, destinado ao bem comum, ser
malversado, como lamentavelmente vem ocorrendo em
diversas áreas administrativas. -Mas, Sr. Presidente, esse
dado é realmente curioso. Se nós tínhamos, em oitenlii,
segundo o IBGE, cinco milhões cento e sessenta e sete
mil, quinhentos e setenta e nove propriedades, divididas

essas propriedades pelo número de trabalhadores, homéns e mulheres residentes no campo, nós teríamos uma
propriedade para cada 7.47 habitantes, ou melhor dizendo, Sr. Ptesidente, eu preciso retificar, na verdade, isso se
dividíssemos pela população total do campo, vale dizer,_
de mamando a caducando, nós teríamos uma propriedade- paraCada7.47 habitantes. Mas, se nós dividíssemos
essa mesma ãrea, por todos os habitantes da zona rural,
nós teríamos 13.04 hectares por habitante, ou 1 propriedade para cada 5.47 rurícolas, isto é, d~. "mamando a caducaric!o"
Tomando-se somente os t.r.a.balhadores, homens e mulheres ocupados õa agropecuária~ segundo o IBGE, -em
1980, os quais atingiam, 13.109.415 pessoas, e neste caso,
terramgs, 1 propriedade com 71.34 b,~para cada 2.12 trabalhadores rurais,_ ou então 1 gleba de 33,56 ha para
cada 1- t!abalhildor, se-é que ainda temos tantos -inSistindo em sustentar a mais que parasitante economia urbana.
Se considerarmos que o IBOF exige u~;_ ReServa Floresta] de 50% na Região da Amazônia Legal e 20% no
restante do País, além das áreas específicas de exploração- florestal, mais as terras em descanso, terão que
convir o Reformista de Sacristia, Lanchonetes e Boates
de Ipanema que, pelos dados do lBGE. os 34,70% das
terras não utilizadas correspondem às exigências legais e
têcnicas e, por certo, em pequena margem, como indi~
cam os dados oficiais, eXiste um pequeno pétcehtual de
terras destinadas à pura e simples especulação fundiãria.
E mesmo assim, Sr. Presidente, de quem é a culpa, senão dos reformistas oficiais que não aplicam com honestidade e política fiscal, a justiça tributária preconizada
no Estatuto da Terra?
Não bastasse os avanÇos e fecUTSOs dos reformíStas
oficiais, -oS-cfuãiS, propositada e diabolicamente, Só recuam após municiar os que se escudam nas sacris_tias,
como _de resto os nacionalisteiros e reformistas, que s_ó
possuem calos nas mãos pela prática do halterocopismo,
alêm de algunS nos dedos, quando pegos metidos nas gavetas dos que trabalham, mas o certo é que, recuaram do
ímpeto inicial, não porque foram admoestados pelo Pie-sídente da R_epública, ou porque sofreram um repentino
..derrame" de patriotismo, ou piedade dos que produzem com tantos sacrifícios ria-- agropecuâria, para
sustentar-lhes ~t "boa~vida" que sempre levaram.
Recuaram porque colimaram o objeto inicial,-qüe é
turbar, tumultuar e desenconUar os poucos que ainda
teimam em produzir alimentos neste pobre e cada v~
mais infelicitado Brasil.
Querem a fome, querem o caos, e cinicamente os reformistas oficiais, de início alardeam que ultrapassarão
os limites da lei e após, invocam a lei e, brandindo--a
como uma arma letal e fulminante, conseguiram roubar
o pouco de sossego que aínda res!_ava a uns poucos agropecuaristas.
De má-fê, de pura e arrematada ma~re, O$ reformis-tas
oficiais, falaln na tributação como arma, de mã fé, porque, aqui no Brasil e no caso do I. T.R., inversamente ao
que ocorre nos países civilizados, onde o homem que
produz é respeitado, pune-se tributariamente por não ter
renda quando, na verdade, a falta de renda ou produção
na agropecuária decorre d._a omissão do próprio governo,
vísto que, cada um que assume o Poder, promete prioridades IriaiS prioridadtll ao Setor e, na realidade, nunca tiv-emos uma verdadeira política agrícola neste sofrido
Brasil
Além dos riscos naturais, das __pragas, ~as intempéries
dos atravê:ssadores e ultimamen-te, ãpós a total exaUstão,
da permanente transferência dos frutos dos seus sacrificios para a parasitária economia rirbanfl, o agr~pecuaris
ta, totalmente descapitalizado, passou a depender mais e
mais que esCotchante e mais que burocratizado crédito
rural, e este, lamentavelmente, vem sendo um dos grandes, senão o maior dos flagelos do produtor rural.
E por que, Sr. Presidente, senão porque os reformistas
precisarillmplantar a fóme no P~ís?
Pôr
Presidente, qualquer assalariado de qualquer nível, tendo !t. "Carteira assinada" compra em minutos sem aValistas ou quaisquer·garant!as, 1 automóvel
de passeio quando, mais das vez:es, atê o próprio vendedor sabe que, ele não pode pagar sequer 1 bicicleta, e por
outro lado, o produtor rural, o homem de mãos calosas,
para comprar I tratar ou qualquer instruilfento de traba-
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lho tem que hipotecar a sua gleba e ainda oferecer avalista?
Será tão grande a aversão do homem urbano ao rurícola, ao que prOduz, ao que biblicamente como o pão
amassado com o suor do próprio rosto, ao ponto de nas
delegacias de polícia ao ficharem um vadio, sem emprego !)U profissão, para declarar,lançam na sua ficha o termQ. "Lavrador"?
Mas a verdade aí está, Sr. Presidente, n'ão hã como
disfarçá:la, não há como escondê-la, os reformistas, repito, cínica descaradamente, estão intimidando os nosso
permanentemente mal informados e indefesos agropecuaristas, com a am~ça do imposto progressivo que é o
ITR, quando, em verdade, na pura e crUa verdade, não
vão aplicar tributação progres.siva coisa nenhuma, vão,
quando muito, penalizar mais ainda os contribuintes honestos que vêm, como ingentes sacrificios Cumprindo
com as suaS qbrigações tributárias, mas fiscalizar e fazer,
com ·que· todOs p-aguem, isto nunca!
Até mesmo porque o fruto da arrecadação do ITR não
fica cont eles, a receita do ITR é destinada aos municípios, e na sua quase totalidade, aos municípios mais carentes, mãis pobres, porque têm suas economias fundadas na agropecuária.
E tanto é verdade que bastaria aos novos reformistas
da. ... Novíssima" República, para mostrar, como indicação de um simples gesto de boa fé, qUanto ao problema, que fizessem publicar ao ações executivas que deveriam estar ajuizadá:fcontra os sonegadores do ITR, sonegações que vieram se acumulando no_s últimos 18
anos.
, Tenho em mãos, Sr. Presidente, após ingentes esforços
~ ..habilidades" cometidas nos escaninhos misteriosos do
tristemente famoso INCRA, obtive as relações dos
lançamentos do 11R e suas respectivas arrecadações a
P<!rtir de 1966 até 1983, vejamos o progressivo desinteresse na arrecadação, desinteresse que cresceu e se acentuoU no instante em que~ "parte do Leão" foí, por decisão judicial, destinada aos seus legítimos donos, os Municípios.
Em 1966, de 42 bilhões de lançamento foram arrecadados 25 -Vale dizer, arrecadou-se 60%. E aí foí decrescei1dO, em 67 para 40, em 68 para 29%, e chegamos em
1983 com 19.66% da arrecadação- vale dizer, 80.34%
não foram pagos s6 no ano de 83. Mas, cumulativamente, Sr. Presidente. .•

e

O Sr. Altevir Leal- Permiste V. Ex• um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu darei o aparte
a V. Ex', desde_que eu possa realmente concluir esse raciocínio até mesmo para melhor esclarecimento de V.

Ex•
Esse imposto, Sr. Presidente, ê cumulativo, a cada
lançamento correspondendo a cada exercido fiscal. Lo~
go, nós temo§ aTprescrito, porque a nossa legislação pre..
yê ·prescrição a cada 5" anos, mas se fizéssemos wna re-.
trospectíva nos 5 anos e_taxãssemos aqueles que deixaram de pagar, tenho certeza, Sr. Presidente, que muitos
dos problemas financeiros do Governo seriam resolvik
dos. Mas na verdade é que, vejamos bem, em 79, num
acesso repentino de zelo arrecadou-se 67%. Isso quando,
em 71, só tinha arrecadado 32%, em 70 tinha arrecadado
24%. Mas) a partir daquele ano, em 80, só arrecadou
21.58%; em 81, 17.44%; em 82, 24.81%; e, em 83, só

19.66%.
Entendo, então, Sr. Presidente, que falta seriedaq~. Se
o grande instrumento da reforma agrária, se o grande
instrumento do Esta.tu~Q da Terra, para coibir o abuso.
para coibir a não utiflZação da gleba, para impedir a especulação fundiária, é o Imposto Territorial Rural.
Por que o INCRA, Sr. Presidente, com tantos procuradores, não tem ações ajuizadas executando esses 81%
que, só em 1983, deixaram de pagar? Ou melhor, os 83%
que não pagaram em 81? Ou os 79% que não pagaram
em 80? Ou, ainda, os 33% que não pagaram em 69, ainda
pasSíVeis de uma execução fi.scal?
O Sr. Altevir ·Leal ~ V. Ex• concederia um aparte,
nobre Senador Benedito Ferreira?
O SR. I.IENEDJTO FERREIRA - Ouço V. Ex• com
muito prazer, nobre Senador Altevir Leal.

O Sr. Altevir Leal- Nobre Senador Benedito Ferreira, V. Ex• n~o. ~e~ conhecimento dos problemas da
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Amazônia. Tem áreas na Amazônia de seringais que,
para produzir lO ou 12 mil quilos de borracha, ê preciso
uma área de 60, 70 ou· 80 rriil hectares. O ITR sobre 70,

80 mil hectares, o lucro da produção da borracha não dá
para pagar nem 10% do ITR cobrado em cima dessa propriedade. Uma das causas do não pagamento dos seringais da Amazônia, ê em virtude do ITR caro. Foi pedido, por diversas vezes, neste_ plenário, uma lei especial
para o problema dos seringais nativos da Amazônia; o
Governa nunca tomou conhecimento disso. Então, af estâ, os seringais da"Amazônia não têm condições de pagar
ITR que é cobrado neste Brasil, vamos dizer, com amesma percentagem que é cobrada uma fazenda de 10 mif
hectares que tem 20 mil bois de produtividade, para um
seringal de 80 mi! hectares, tem seringal de 80 mil hectares com seringas distantes oª com sç-ri_ngas_ vermelhas e
ruins, cujo imposto eqUivale a quase que 2% sobre a produção do seringal. Então, essa produção, o lucro quedá
6, 8, 10 mil quilos de borracha, não dá para pagar o imposto do seringal que equivale a 70, 80 mil hectares. Não
sei se V. Ex~ me entendeu.
O SR. BENEDITO FltRREIRA bem.

Entendi muito

O Sr. Altevir Leal - Então, a Amazônia deveria ter
uma lei específica para o ITR, quando nunca teve. Muito
obrigado.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Não hã como discordar de V. Ex•, porque seria absurdo confundir extrativismo com agricultura e pecuãria. A única coisa que
eles têm em comum é que se trata de extrair recurso:;_ do
solo, mas com características absolutamente diversas. E,
no caso do extrativismo na Região Amazónica, V. Ex•
labora em equivoco, eu não sou um _eStranho à região.
Eu não sei se eu sou o maior agropecuatista lâ daquela
região. Mas, em realidade, estou ali há 24anos, formando pastagens e criando gado com a minha família. E tenho pago o elevado preço daqueles que ainda querem
produzir alguma coisa neste País, Sei Osuficiente sobre o
assunto para não confundir extrativismo com agropecuâria. Sei que V•. Ex• tem razão, de fato, mas o que
oCorre e os dados aqui estão a indicar, e V. Ex' vai realmente se assustar, é que, paradoxalmente, em que _pesem
os Estados amazónicos comparecerem -numa-Situação
bastante adversa nos itens de contribuição, porque eu te-nho aqui Estado por Estado, por exemplo, o_Parâ, em
81, só pagou 7.75%, Roraima pagou 20%, o-Amazonas
pagou 6.29%. Mas, em compensação, veja ,X. E~•. São_
Paulo, só pagou 15.89%. Ora, imaginar_ que_~São Paulo
não tem uma estrutura fundiária e uma agropecuária respeitável, seria realmente querer zombar da inteligência
nacional. Então, veja V. Ex' que o prc;t_blema de arreca~
dação é propositado e diabolicamente mal feito, porque,
é como ressaltei, o dinheiro não interessa ao INCRA
porque lâ não fica, E não interessa, realmente, _instru#
mentalitar a reforma agrária 110s termos e modos estabe·
lecidos no Estatuto da Terra, porque o que lhes convêm
é a agitação do problema. Porque sabe V. Ex', que se
São Paulo em 1981, e tenho aqui um outro dado, com a
permissáo de V. Ex•, um resumo dos últimos 3 anos de
arrecad<tcão do Imposto Territorial Rural em que, paradoxalmente, o Estado que melhorcont,ribuiu, nestes 3 últimos anos, foi o Espírito Santo, um Estado que nós sabemos está permanentemente requerendo atenção espe-cial do Governo federal. O segundo, que foi Santa Catarina, e credito que essa colocação de segundo, como melhor contribuinte, pelo grau, pelo nív~l de educação de
seu povo. O terceiro o Rio Grande do Sul, que poderíamos tambêm creditar ao nível educacional, à consciência
cívica, à formação e educação de sua _gente. Mas o Cea~
râ, o Ceará que foi assolado, nos últimos 5 anos, por
uma seca e agora por uma sêrie de enchentes, ocupa O
quanto lugar de melhor ·Contríbtlinte.
E o queê mais curioso é que, do quarto ao décimo lu·
gar. todos os Estados de melhores contribuintes, entre
quarto e décimos lugares, são os Estados nordestinosvale dizer- Estados de terras ãrida:s, de terras de péssima qualidade, e no entanto, ainda com a carência de
chuva, com a seca, com a estiagem mais que miserãvel
que assola aquela região. No entanto, nós vamos encon· trar, por exemplo, no Paraná, o pungente Paraná no décimo pririleiro lugar, porque o Paranã s6 pagou 29.89%
de todos os seus tributos nestes 3 anos. aqui examinados,
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o Imposto Territorial Rural. O Rio de Janeiro nós varri Os encontrar lã no 139lugar. Agora, o que dói, e o que
espanta, e o que demonstra, de maneira irredutível, o
pouco caso, o ·desrespeito à lei, o desapreço ao contribuinte, o desamor ao País, é o fato de que o Distrito Federal, que só tem 5.840 quilômet.ros quadrados, está no
199 lugar, vale dizer, Brasí1ia entre os ruins, entre os
maus pagadores de tributos ocupa o 19"'1ugar, tendo antes dele o meu sofrido Goiãs. O meu Goiãs que sofreu
um estupro, como sofreram diversos Estados, sofreu o
estupro do Governo Federai, que nos tomou 100 quílô·
metros de cada lado das rodovias federais implantadas,
em implantação e projetadas.
E, mais do que isso, nós que somos visitados- peJa grilagem e ali estabelecido no Estado, desde que Goiãs foi
redescoberta com o adve~to de Brasília, com a conseqUente valorização das nossas terras, mas graças ao nosso preciosissímo jurídico ...

milhares de irregularidades dessa natureza. Tenho uma
propriedade de 83 mil hectares, e quando os índios disseram que era deles, eu disse-lhes que podiam ficar com
eli-0 débito encontra~se ainda na minha conta, no lN·
CRA, encontra-se em nome da Altevir Leal. A FUNAI,
hâ doze anos, já assumiu, jã entreguei não quero mais saber graças a Deus. O INCRA não encontrou a forma de
tirar o· nOme da pessoa. Não sei que contabilidade é
aquela do li'"_l_CRA que não pode sair o nome da pessoa.
Qualquer- um que chegasse no Brasil e dissesse que era
dono da melhor propriedade minha, se preencheu os papéis !ã no INCRA, ficou comõ sendo dele; o INCRA reco-nhece como dele e não como sendo minha. f: do prime)r9 que tran_sçreveu a propriedade em seu nome. E assim não há uma nem duas, nem cem, nem duzentas, nem
mil, ma"s" milhares dessa natureza. Encontra-se a Amazônia repleta desses casos em que falta o Governo dar solução.

O Sr. Altevir Leal - V. Ex• me permite mais um a par~
te, para melhorar aí a falta de pagamento do pessoal?

O SI!. BENEDITO FERREIRA- V. Ex• tem razi!o,
nobre Senador Altevir Leal, a situação realmente i: mui·
to_ confusa.
Em Goiás, todas as ações discriminatórias qUe têm
emperrado o desenvolvimento do Estado- e V. Ex• po-_
de rã verificar pelos -projetos agropecuârios aprovados
com os incentivos fisCais da SUDAM -que Goiás realmente não se faz presente, embora seja o caminho dos incentivos fiscais para a Amazônia Ocídental, e·tem encravado dentro da Amazônia legal quase mais da metade do
seu território. Com tudo isso, Goi~s não é participante
dos incentivos fiScais, porque temos todas as nossas ter~
ras sub judice. E sub ju~ice c_Qill base num cadast_ramento
realizado no Brasil, em 1854, através da Lei n' 60f, que
criou o chamado Registro Paroquial, ou do Vigário, no
seu art. 13.
Ora, os juízes, np nosso interior, normalmente juizes
novos, iniciantes na judicatura, aceitarám a contestação
das açacs discriminatórias com esses documentos não fi.
liâveis, não considerados como título legítímo de propriedade. E o segundo cadastramento ocorrido no Brasil, que foi esse de 1967, criou essa nova faceta. O INCRA realmente não reconhece como proprietârio o declarante, mas sim como responsável pela tributação. Este
ê o caso a que Ex.' se reporta, porque não poderíamos
cometer a injúria de, além de preguiçosos, além de inape>
tentes ao trabalho, fossem os procuradores do INCRA,
confundir um Pireito a ser constituído apenas na base da
simples declaração do interessado. Sabe V. Ex• que não
pode constituir prova em juizo as_ declarações em favor
de _quem as faz.
A verdade é que o sistema tributãrio do INCRA, e este
é o enfoquc; este é o aspecto que me interessa analisar, 6
o desinteresse, o descaso, o desrespeito à lei em vigor, e
sobretudo fazer do Sistema Tributário Nacional um instrumento de vingança pessoal, de particularizar quem
paga e quem não paga, Enfim, estabelecer, dentro de um
estado de direito, um estado de verdadeira injustiça fiscal
e tributãria. Tanto é que, veja V. Ex'- e eu acabei de
anunciar - o quarto melhor contribuinte é o Ceará.; o
melhor contrib-uinte é o Espírito Santo. Na seqUência do
quarto ao dêc:imo, encontramos os melhores contribuintes exatamente entre os Estados nordestinos, todos eles,
incluído aí o tão sofrido Piauí, como os melhOres contri·
buintes do ITR.
Em São Paufo não há terras para ser deslindadas, não
hâ mais terras devolutas em São Paulo, não hã mais terras s~~ ju_dice em São Paulo, como é o caso do meu
Goiás, inexplicavelmente São Paulo ocupa a posição
do 17'~ pior pagador de tributos do Brasil.
Vejam V. E~•s até onde vai o descaso, a falta de seriedade do órgão responsável - aliás o seu próprio nome
indica, Instituto Nacional de Colonização e Refonna
Agrária, INCRA, essa coisa encravada- em 1951, à época em que o ITR era lançado pelos prefeitos, à E:poca
em que o ITR estava sujeito às injunções da polftíca local, e por essa razão entendeu o legislador de transferir
para o Governo Federal a obrigação do Ia~çamento e a
arrecadação desse tributo, para impedir as injunçõc:s
políticas locais, e cominar os que fazem mau uso da ter- ·
ra, através da tributação progressiva, a fazê--lo, ou então
delas se desfazer; vejam bem, Si"s. Senadores, em 1951,
como todos os vícios e distorções, o ITR significou
0,99% de todas as receitas tributárias somadas União,
Estados e Municípios.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Darei, darei o
aparte a V. Ex' Eu gostaria só de concluir porque eu ten»
tav a j ustiticar a situação do meu Goiás, por estarmos tão
mau colocados no 169 lugar.
Mas nós vamos encontrar, por exemplo, aqui, o Acre
de V. Ex• em 25"'lugar. Com as explicações que V. Ex•
acaba de dar, realmente, não hâ como discutir. O Acre ...
O Sr. Altevir Leal- O Acre tem sido um dos maiores.
O SR. BENEDITO FERREIRA - ... o Acre, eu quero
crer,_ gue até pagou muito, porque pelas característic3S e
dC! seu território, do isolamento a que ele
sempre reregaao, ao seu quase total abandono ...
pecu~iari~ades

O Sr. AJtevir Leal- Deixe cu dar mais um exemplo?
O SR. BENEDITO FERREIRA - ... e, com as suas
características ele ainda está numa situação até melhor
do que o Estado do Amazonas, porque o Amazonas ocupa, olimpican:lente, o 26"'1ugar.

Ouço, ·com prazer, o nobre Senador Altevir LeaL

O Sr. Altevir Leal- Vou dar um exemplo para que V.
Ex• veja- por que certas pessoas têm até medo de pagar o

ITR na Amazônia. Não só eu, como taf11bém outr_o Senador que está aqui no plenãrio, conhecemos a pessoa,
mas não sabe do acontecido. Eu tinha um amigo que tra~
balhou comigo por volta de 20 e tantos anoS com o lucro que ele teve, durante todo esse tempo, comprou urna
propriedade três seringais que totalizavam 63 mil hCX:tarcs. Há 26 anos, havia no seringal, mais para a nascente,
uma aldeia de índios, com aproximadamente 40 indígenas, como diz V. Ex~, mamando e caducando. Esse meu
amigo trabalhou a vida toda nesse seringal, nunca teve
um bom lucro, pois não pôde netn formar seus filhos, fui
eu quem os-auxiliou nos estudos é _há 3 anos o pobre do
homem morreu. Os índios resolveram dizer -com essa
propaganda que a FUNAI fica eternamente fazendoque o resto das propriedades passavam a ser deles e co~
meçaram a des:~ e a_ssumir as terras. Antes do proprietário morrer, os índios já o ameaçavam, então ele deixou
de pagar o I]'J"CRA; o ITR depoiS da morte do proprietário, depois- de três anos, o que acontece? Fui transmissor de diversas propostas da mulher, só pedindo que tirasse o nome dela da propriedade que cla não queria
mais, não queria mais problemas com aquelas terras.
Mas o INCRA está protestando, está executando e agora a pobre da mulher tirou as 11ni~asjóias que tinha e a única casa que possui e deu em hipoteca para evitar o protesto e a execução. Ora, veja V. Ex•, o trabalho de um
homem durante uma vida, e depois que este home01
morre a esposa ainda é obrigada a entregar, por falta de
administração brasileira, suas jóias, sua casa, o dnico património que tem para dar em garantia de uma propried_ade_que ela está querendoent.regar. O INCRA rião quer
_resolver, porque a FUNAJ diz queê dela e o INCRA está com.JTR por receber. Como é que a pessoa vai pagar
o ITR de uma propriedade que não ê dela?

e

O SR- BENEDITO FERREIRA mas não tem a posse.

Tem o domfnio,

O.&. Aitem Leal - Esse é um dos exemplos. Igual a este há milhares na Ar!t~a; igual a esse estão rolan~o com

y.

e
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Nós nos lembnimos bem de que, no Governo do saudoso Presidente Getúlio Vargas, iniciou-se a agitação pelas reformas de base, e aí se começou a badernar o
problema. Chegamos, em 1961, com esse tributo significando só 0,37% de toda_s as receitas tributárias arrecadadas no País.
Pois bem, aí hã um claro, porque não consegui da4os
estatísticos. Mas em 1966, jã vigindO o-Estatuto d~ terra,
a arrecadação significou 0,29%, vale dizer, nlenos·do que

um terço ou pouco mais de um qua~o do que f~ arrecadado em _1961_, Vejam,aí f!_Seriedade com que se vem ímplantando_a legislaçào agrãria no :País. O piõf, Sr. Presi-dente, ê que isso foi -~indo. Chegamos em 1983, e ã receita total do ITR foí de 0,08%. Vale diZer, menos de
Ifl2do que. se arrecadava hã 33 anOs, arites, àépoCaeln
que o __trib_Y19_ tinha todas aquelas__injunções. Agora, o
que ê mais grave, isto acontece quiindo temos menos de_
1/3 das propriedades existentes em 1983, quando esse
l/3 de propriedade$ ocupava menos da metade da áieã
ocupada, em 1983, pelas propriedades particulares.
Então, Sr. Presidente, em realidade. se considerarmos
o volume de títulos existentes naquela época, estamoS arrecadando atJ,lalmente -11~9-da-qU:ifo que deveria CStã sendo arrecadado sobre o ITR: Coffiõ-crer~'Sr. Presidente,
que hâ seriedade no INCRA? CàmOConceber qüe"há ho~
nestidade de propósitos, ·se o único insirulneli.to qUe'-se
tem para falar em reforma agrária neste País, ê o Imposto Territorial Rural?
O Sll.. Pli.ESIDENTE (João Lobo)- Comunico a V.EX• que o seu tempo está esgotado. Solicito a V._Ex• que
encerre.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Concluirei, Sr.
PreSidente, encaminhando à Taquigrafia, o ·restante do
meu pronunciamento.
Reiterando o me'IJ. apelo, insistc:i"mesmo, Sr. Presiden-
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re então a solução. E o plano, justamente, é viabili~ar a
aplicação do Estatuto da Terra dentro dos princípios da
justiça social e dentro dos princípios econômicós compatíveis coin o desenvolvimento do modelo que o Brasil
escolheu no mundo ocidental.

te, _em que os Srs. Senadores, pacientemente se debrucem

sobre este trabalho, pois tenho a veleidade - sou um
tanto quanto presunçoso- tenho a veleidade de pensar
que ele terá utilidade para aqueles que realmente estão
interessados em resolver o problema; problema esse que,
lamentavelmente, esses elemeritos da equipe do Governo
que aí estâ, pelos seus passos iniciais, nào estão interessaw
dos em resolver. Mas quem sabe, Deus há de permitir,
possam eles, com as sugestões que sa.irão daqui, possám
vo_llar _a se interessar, c_om seriedade, por este gravísSimo
problema.

O Sr. Mário Maia -

Permite V. Ex•?

O Sll.. BENEDITO FEli.REIRA - Se a Mesa o por·
mítír, eu gostaria de ouvir o Senador Mário Maia.

O SR. BENEDITO FEirnEili.A - Nobre Senador
Mãrio Maia, eu realmente gostaria que Deus ouvisse as
palavras de V. Ex•, pois espero em Deus que este País receba a misericórdia diviria; porque eu não tenho dúvida
de que os governantes nossos não podem ser melhores
do que nós, povo brasileiro; eles sllo massa do mesmo
mingau.

O_ Sr. Mário Maia- Apenas estão tirando da gaveta
para voltar a discutir o problema.
O SR. BENEDITO FERREIRA -Eles são inCoerentes quanto nós realmente O somos_, Mas espero em Deus
que essa novíssima República- porque nova não pode
ser, porque a nova _foi ã outra-:- possa realmente pôr em
prática, porque atê aqui não o conseguiu.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Mesa solicita
a V. Ex• que não conceda_mais aparte.

O Sr. Mário Máia- É o nosso propósito, contamos

com o ..apoio de V. Ex•, que ê homem prâtico, e que é
realmente um proprietário que faz o uso justo e econômíco da terra.

o· sr. Mário Maia- É um pequen-o aparte, apenas
para dizer ao Senador Benedito Ferreirã que ê ex.alamen~
te essa a preocupação do Governo da Nova República,
corrigir tOdas essas distorções que não foi possível corrigir ·atê agora. E que o INCRA, que foi o instrumento
para realizar a reforma agrária no regime implantado em
1964, e que criou o_ Estatuto da Terta, que foi O ideal
Para Se fazer :üefomia agrãria, e que não conSCguiu ver
implantado "dui'ante esses vinte anos, que agora se procu-

O SR. BENEDITO FERREIRA - O meu apoio eu
esperava, a par desta contribuição, trazer algumas outras
que possam realmente ser úteis para os bemintencionados que querem resolver o problema agrário
do Brasil.
Sr. Presidente, leio o mapa demonstrativo dos valores
ITR -- emissão e arrecadação nonnal correspondente
aos exercícios de 1966 e 1980.

~

ANO

I

VALORES EMITIDOS

VALORES ARRECADADOS

2/l

•

(2)

(l)

1966

u.266:3o3,5Q

2:5.743.7_60,30

GO ;90

1967
1968
1969

92-•.908.643,03
124.866.725,1.4:

37 .. 8_13 .. 512~20
36 643-659,43

40,70
29;35

16ô-29Z-01~,29

46 .. 830.53_3,3_8

2~,16

1970

229.233-920,7.2

55-~>2-7~1,50

24,40

1971

220.426 .. 375,00
90.8l.4.• 992,Q4

71.636~2~3,47

32:,50

46.776.376,40

51,50

1972

7

..

1973

220. D3 -103,56
255.932,.040,23

155-007.331,13
1--22-772 .. 1,02,78

70,41

1974
1975

641.26S. 422.;11

244..3"22 .. 504;53

38,-10

47,97

1976

438 .. 317-~10,17

223.434..364,30

50,97

1977

558o.993 .. :a62,l.O
752 .. 269-219,55
1.791.853-783,80
15.034,114.712,00

371.,3.89 .. 680,36

66,44

518-646 .. 32'7,26

68,94

1-215-608.286,11

67,84

3.245-103.332,00

21.58
17,44

1978
1979
1980
1981
1982
1983

42.500 .. 846-.179,00

1. 583-761-86.1, ao·

50 .. 438 •.'620._320, o.o

l2.5l5.3l~-990;00

2-1,81

73a827.Ql4.3QJ,QQ

14.518 .. 670.452~00

19,66

.

Como se v~ em 1966, atl:ecadou-se 60,90% do total
dos lançamentos para ir decrescendo para 40~70%, em

1967,. 29,35% ém 1968, 28,16_'/0_em 196<),24,40% em 1970,
c, a partir de 1971"' íriiciam ou tomam alguma polida me. did~ em face.dOs deScalabros~ e assim, naquele ano, arrecadaram 32,50% do_ total dos lançamentos. Em 1972,
chegam a 51,50% e em· 1973_ atingem o recõrde nunca
mais atingido, arrecadam 70,41%.

-

Jâ em 1974, cai abruptamente a arrecadação, ficam
nos 47,97%; em 1975, cai mais ainda e chegam ,aos
38,10%. Em 1976, nova onda regeneradora e moralizante, arrecadam 50,97%,em 1976,66,44%,68,94% em 1978;
em 1979, cai Para 67,84% e, daí para frente;:"despenca"
~o ponto de, em 1980, arrecadarem 21,58%, 17,44% em
1981, desconfiados talvez, com tanta Hbet:_alidade c;.om o
dinheiro dos municípios, dão iJ.m l!geiro ap~rtcfem 1982
e arre<:adam 24,81% e, -em 1983,- contentaram-se com

'

-

-

19,66% de arrecadação sobre o total dos impostos lançadosL
· ·
Elaborei, Sr, Presidente, com os elementos que consegui obter, sobre os anos de 1981, 1982, e 1983, as relações
dos lançamentos e respectivas arrecadações c-ompreenw
dendo todos os:: Estados e Territórios, individualizando,
iriC1usive os_ percentuais-arrecadados em cada Unidade
da Federação, aqui estão.
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Jt•H><J~TO T[HHJ"I<JHJ/\L IÜ!f!!l_
!_!~)ssiio

PA -

AP
CE RN -

PE PB -

~

_(.,.{'·

ll·lPOSTO TLnRITORl/\L

/\rrccadaçuo

2.292.685.0~9.00

42.105.548,00
33.321.869,00
89.79i.147,00
..sa:-965. s52 ,o o

21,7G

G3.-252:-649~o_a

2.J,!.i4

AL

559.219__480,00

18,67

14. 561. 027, o c
241.5l1.418,00
42.313.226,00
- g gg:-226."6 o 4 • o o

l-3 ,_82

GQ
DF-

293 ..519.492,00
4.255.651.117,00
130.555.705,00

8A

1.971.023.020,00

SEMGRJ ES-

128.227.434,00
4.151.486.03'9,00
921.478.68.3,DO
375 •.2$4.765,00

20 3. 955-.z_gz ,.8o

AP
CE

23,34

RN

23,48

PE
P8- -

n

,G2

9 ,SG
~6-;o9

27,85

3. o 1 9. 741 . 6 9 4 • 00
264' 151.950,00
125.677,427,.00
41.813.083,00
310 .. 77'7. 38Ó ,OQ
172.533.475,00

-r:rz. 503. sa·6 ;oo

1-9,61
41,83

1.924.871.796,00

15,89

359.442.202,80
768.040.110 ,8ó.

15,50

SP - 14.242.096_.283,00
MS- 2.099 0 ü17.8l3,00

z<,<9

PR -

338.951.858,tW
768.371.694,00
61.921,065,00

33,01

44,638,805,00
477.317.829,00
40.155-. soo:,oo

23,64
6~3?

20,41
17,29

77Z. 482.297 ,o o
12r. 352.744,00
76.814. l59 ,00
521.052.206,00
241.128.6.93,00
495.892.777,00
5.832.177.893,00
225.962.094,00

CE
PE PB

AL Go·
DF 8A
SE MG RJ

1.920.2~8.849,00

151.470.338,00
4.249.383.034,00

1.419.212.170,00
469.777.657,00
ES SP
--20.611. 59'4. 522, o o

31,01
20,33

22.074.075,0~

16,91

481.528.268 ,o c
46.043.151 ,Q(;
1.509.. 959.91],0.0
251.342.663,00
229.863.567,00

24,43
35,90
36,37
27,28

61,25

3.192.521.635,00

22,42

595.597.841,00
.
1.585.623.192,00
61.2.016.928,00
1.142.556.170,00
88.534.459,00

28,37

34,930.586,00

35,53
39,65

49,06
18,17
13,89
14,68

.5,62
19 ;95

--~~~,Çj_q
471.705.621,00

5,93

29. 5'62. 1 G·5 ,00

3,03

56.523.439.00

46,58

29.Z44.97o,oo
150.918.914 ,o-o
86.926:606,00
·4o:429.285,00
1.1B7.148.S72,00
34.306.639,00

38,07
28,._9636,.05

8,15
2Q,35
15,18

488.004.689,00
48.476.691,00
1.710.509.403,00

32,00

309.382.776,00

Z.j.,BO

270.4.44.806,00
3:998.290.482,00

19,40

25,41
~~ .. 25-

57,57

65S.fi.06.092,00

28,;>4

4.82E.710.129',00

1.432.094.812,00
202.241.643,00
1. 645·. 714.256,00
·50.738.766,oo
44 .. 769.845,00

29,66
60,94
47,26
18,U
34,11

1.261'l.898.799,oo

10,57

AM- 3.171.501.585,00
RR13_2.806.437,00
8R- 73.827.D14.303,00

""·00

72.806.056,0'

AM RR -· 5.3 681,727,00
SR- 50.438,620.320,00

2.324.916,941,00

331.871.446,00
3.480.229.640,00
275.607.301,0Ó
MA 131.:160.867,00
PI MT
11.999.. 263.914,00
Ael.066.2:ra.49"!i,oo
RO1.024.938.838,00

4G,3J
.3,10

6,08

PR RS -

]9.3G6.990,00
136.729.920,00

6,05

14,.69

MS -

se -

~G,07

53.887.037 ,o o

20,03

AP

57.90.8.734,00

108.866.394,~0

12•. 760,]28,00

EmiSSão

~

886.-227.744,00
741.045.273,00
1.295.847.132,00

Ae -

7.951.129.273,00

~o,as

70.790.558,00
93.366.07Z,OD
865.401.416,00

.

~

889.224.214,00

- RQ -

17 ,O:iJ.J"?

f'/.

A!:'}:..SJ~S-.!1.2.
327.66B.9lO,Uü
15.915.836,00

6.057.804.491,00

4,48
6,29

1.9Ul.'
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. MT -

11,20

PA -

RN -

4.452.802.j9s,oo
se - 1.543.368.422,00
RS - 2.328:114.464,00
487.091.140,00
MA -PJ •
79.592, 103,DO

86. i64.097 ,00
37.284.'823,00

7. 583. 761 .861 • 80

BR- 42.500.846.179,00

--pA -

7,75
10,_2.0

193.497.072,00
142.740.531,00
-~82. 395.822 .o o

fWRllL-

Cmi.ssii.o

1/7.678.718,00
']q. 834.476,00

145.409.592,00.

260.691.797,00
268.658.485,00
AL GO- 2.994.806.580,00
DF
105.331.154,00
BA- 2.525.367.964,00
SE162.129.199,00
ltG- 3.551.709.233,00
RJ1.039.931.-D2·9,bó
ES316.767.041,00
SP- 12.111. 494.087;00
MS- 2.318.734.080,00
PR- 3.1S5.545.665,00
se - 1.026.564.353,00
RS - 3.250.509.440,00
971.578.551,0D
MA 218.701.626,00
PJ MT- 2.760.059.285,00
Ae895.466.98.11,00
RO 7~4.048.75~,00
AM 592. 334·. 402,00
RR 63,687.783,00

Quinta-feira 6

55.818.536,00
130.367.791,00
104.824.647,00
14.720.226,00
14.518.670.452,00

5,23

12,72
3~,.--30

11 08

_10.Z06.901,0~

)2.515.311.990,00

24,81\l.
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Como assinalado, a partir de I ~66 e a~~ 1983, entre os
altos e baixos verificados na arrecadação, ternos o demonstrativo de que os.... "enrustidos'' e perpétuos
.. reformistas-distributivistas" nunca interessou senão a
.. bandeira", a ~gitação do problema ~grário.
Sabemos todos, Sr. Presidente, que o saudoso Presidente Castello Branco, como tantos outros Presidentes, a
exemplo do Presidente José Sarney, por desconhecerem
o assunto- p01;,"não Serem do ramo", como dizem na
gíria, sempre foram ludibriados na sua boa-fé C o exemplo mais eloqaente é o Estatuto da Terra, e espccialmen-

ESTADOS

te o seu sistema tributário progressivo, o qual, como salíentado, tem permitido muitas iniqUidades tributárias,
mas se vale a intenção ou o espfrito da l~j.''ou coisa", o
GOverno Federal tinha e tem como esperar bons frutos
com a aplicação honesta do chamado Estatuto da Terra.
Neste ponto, creio válido ressaltar o cuidado do legisladQr~ do ITR.~ando retirou dos Prefeitos o mais que
difícil e oneroso lançamento e arrecadação do tributo, livr:a_ndp as administrações municipais das pressões políticas causadas pelo processo.
No entanto, aí estão os mimeros para demonstrar que
a grande arma da tão decantada Reforma Agrária tem-se

1981

1982

1983

prestado exclusivamente, para penalizar os bons contri-

buintes e premiar os sonegadores, pois, como sabemos
todos, os lançamentos são anuais e não cumulativos e,
não havendo execução dos anteriores, paga quem quer o
quanto e quando entender .
E tanto é verdade que, pelos lançamentos e arreoadações a.té aqui havidos nas Unidades da Federação, paradoxalmente, as melhores receitas advém das Unidades
mais pobres, ou então onde existe uma melhor formação
moral nos seus habitantes.
Vejamos pela ordem de colocação, a arrecadação nas
Unidades nos anos de 1981, 1982 e 1983.

--

ArrcCad.:lcão mé- •

dia sobre os 3 7\nos

-eTiE.~·r:i.:.;:;=.

ES

41,83

61,25

57,57.

53,550%

1<'

se

33,01

39,65

60,94

44,333%

2<'

RS

23,64

49,08

47,28

40,000~

39

CE

21,76

46,07

46,58

38,136~

49

RN

23,34

46,31

38,07

35,906%

59

MG

27,85

36,37

40,25

34,823%

69

PB

22,62

41,00

36,05

33,223~

79

PI

20,41

43,89

34,11

32,803%

8<'

PE

23,48

43,40

28,96

31,946\

99

SE

26,!19

35,90

32,00

31,330%

109

PR

24,49

35,53

29,66

29,893t

11<>

MS

15,50

28,37

28,24

24,036\

129

RJ

19,61

27,28

21,80

22,896%

139

AL

23,54

31,81

8,15

21,166%

149

BA

9,56

24 ,4J=

25,41

19, SOO%

159

GO

18,67

20,33

20,35

19,783rt;

169

SP

15,89

22,42

19,40

19,236%

179

RR

20,03

19,95

11,08

i7,020%

189

DF

13,82

16,91

15,18

15,303%

199

AA

6,37

18,17

18,41

14 r 3_16%

20<'

MT

17,29

14,68

10,57

14,180%

219

RO

11,20

14,69

12,72

12,870%

22<'

PJ\

7' 75

10,85

5,93

8,176%

239

AP

11),21)

6,05

3,83

6,693%

249

AC

4,48

6,08

s, 23

5,263%

259

AM

~

~

2.t.lQ.

5,070%

26<:'

17,8%

24,81%

19,6%

Como se vê, o primeiro lugar em contribuição cabe ao
Espirita Santo, que sabemos, é uma Unidade que está,
permanentemente, requerendo uma melhor atenção do
Governo Federal.
Em 2'>' lugar, Santa Catarina, por razões óbvias, ê o
fruto do seu nível de educação; em 39lugar, temos o" Rio
Grande do Sul, podendo-se creditar a sua formação e
nível de educação.
Do 4' ao lO'>' lugar, por incrível que pareça, estãO Estados flagelados pelas secas e as suas mais que desastrada_s
conseqUências, especialmente quanto ao Ceará, ocupante do 4' lugar.

O Rio de Janeiro, o príncipe,."o dono" da boa vontade do Governõ Federal, está em lJ'>'lugar; São Paulo, a
pujant~. "locomotiva" do progresso nacional, e mais que
..dono" do poder das comunicações e, por esta razão,
ocupa 17'>' lugar.
- O meu Goiâs, lamentavelmente, embora menos ruim
do que São Paulo, estâ em l69lugar, podendo sejustifi·
car em aparte, com o estupro, com a usurpação de suas
terias pelo Governo federal e a maldita grilagem que
mantém grande parte das nossas terras subjudlce, em
ações discrimifiafórias ajuizadas nos idos de 1985 e que
irão,_graças ao nosso preciosismo jurídico, atrãvessar o

·

f.icG~c02__

século atual e atê mesmo os futuros, ficando as ditas terras sem nenhuma utilização.
O mais notável e o que mais ressalta Q."zelo e o interesse" governamental ê a posição do Distrito Federal,
com a sua diminuta ârea de 5.840 km 2 , oeupar o 19? lugar, sfos lançamentos.
O Maranhão, como o, até bem pouco tempo, filho deserdado da Federação, comparece no 2~ lugar, e, dai
para frente, Mato Grosso, Paraná, Amapá, Acre e, finalmente, olimpicamente, temos o Esta.do da Amazonas no
"26'i'Jugar, como o campton[ssimo em não pagar o ITR.
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jã existente, a qual, esmaga, exaure os honestos, e premia

Tenho, Sr. Presidente, continuadamente, me batido
contra todos os aumentos de impostos e ninguêm, talvez,
!'lesta Casa, sofra ou sente mãis do que eu, quando aqui
se fala. e como se fala, Sr. Presidente, em defesa de uma
reforma tributária, quando em realidade, e disto estou

os sonegadores.
O que deveríamos, antes de mais nada, seria colocar
um basta na grande orgia do empreguismo no Serviço
Público, na União, nos Estados e Municípios, depois de
17 anos de clamarmos contra a impotência do Congresso
Nacional, da diminuição das nossas prerrogativas é que
..encontramos tempo" para regulamentar o nosso poder
de fiscalízação e controle sobre os atos do Executivo.
E cabe perguntar, Sr. Presidente, fiscalizar e controlar
o que antes da regulamentação do Artigo 64, que tam-

convencido, o que a maioria preconiza, em realidade,
não é uma reforma tributãria propriamente; o que querem ê uma melhor partilha da arrecadação entre os Estados, Municípios e a União_, e, em outros casos buscam, aí
sim, legítima e justamente, um_<~: reforma fiscal, uma melhor e mais justa distribuição da enorme carga tributária
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bém dorme há 17 anos na nossa Constituição, com o
qual, pelo seu simples enunciado, acabaríamos com a orgia do empreguismo e custeio das mordomias, na Uni"ão,
Estados e Municípios.
Aliás, como prova provada de que, no Brasil, o melhot "é deixar como estâ para ver como é que fica", tenho aqui um levantamento sobre o ITR, a partir de 1951,
época do antigo sistema em que os lançamentos e arrecadação eram pratícados pelas Prefeituras e sujeitas aos já
mencionados problemas, aqui está:

EVOLUÇÃO DO IMPOS'l'Q •rr;iüUTOHIAi. RURAL NO IJ.Rl\S!l. F.H TEHNOS DE
PAR'l'ICIJ?AÇÃO SOBRE O TOTAL ARRE,CADADO DI:: TODOS OS IMPOS'l'OS.

ij' !.NO
i

ARRECADAÇÃO

BRASIL TOTAL

C1l

-

I.T.·R.
OU EMl-

2/1

LA.~ÇADO

-

TIDO
(3)

%.

(4)

1951

40.792.769

1953

52.766.167

510.069

0,97

1955

90.500.296

778.686

0,86

1957

142.339.947

1.388.342

0_,96

195!Í

266.155.519

1.582._392

o ,'59

1961

541.275.490

1.975.780

0,37

1963

1.518.228.895

407.014

5.676.349

19?6
1967.

8.890.752

25.731

42.266

10.481.864

37.987

92.904

0,29
0,36

1968

18.647.622

36.644

124.867

0,20

1969

25.744.801

46.831

166.292

0,18

1970
1971
1972

32. 779.• 702
42.137.854

55.933
71.636

2;!9.234
220 .. 426

0,17

58 .. 648.602
78.835.455

46.776

0,08

121.936

9Q.815
220 .D3

1973

13~1
I

0,-99

1965

0,~7

0,4:7

0,09

0,67
0,55
0,70
0,52
0,15

0,15

0,28

94.822

255.932

o,os

0,23

1975
1976

111.909.969
148.696.213

243.963

0,43

223.031

641.269
438.317

0,16

234.103.836

0~10

0,18

1977
1978

342.820.521
492 .. 974 .. 631

369.755

558.993

517.718

752.269
l. 791.854
15.034.115

0,11
0,10
0,16
0,20
0,22
0,18
0,08

1974

1979

772.158.315

1.213."703

1980
1981

1.585.026.245
.. 3.111 • .328.577
• 7.790 .. 857 .. 000

3.242.133
6.938.019
14.087.501

50 .. 438.620

.o oo

14.518.670

73.827.014

1982
1983

*

*18.39-l-..-384

45- 50'S- 846

O,l6
0,15
0,23
0,95
1,46
0,65
0,40

Receita tributária total

Comó estamos vendo, em 1951 o ITR arrecadadQrepresentou 0,99% sobre o total de todas as receitas tributárias, compreendendo União, Estados e Municípios, e a
a partir dali, marco inicial das agitações org3.nizaâ3.s em
favor das .. reformas de base" e do nacionalismo exaltado, apesar da multiplicação do número de: pl-opriedades
e áreas rurais no País, as receitas foram caindo e chegando, em 1966, representando menos de 1/3 do que se arrecadava em 1951.
Com as inovações, mais .que bem íntericiomidas, é ju-sto que se reconheça, introduzidas com o Estatuto da Terrã, obtivemos uma ligeira reação para melhor em 1967,
e, no entanto, de lá para cá, como jã demonstrado, sob
outra forma, chegamos a I 972, àrrecadando menos de
1/12 (hum doze avos) do que se arrecadava 21 anos an-

tes_

ARRECADADO
IHPOS'l'O TERRI'l'ORIAL BRASIL
(2)
TOTAL

Ante tal absurdo, tivemos uma modesta reação do lN~
C_RA_, m_~ puro "fogo de palha", porque tal o desinteresse em moralizar e, ao contrário, pelo que tudo indica,
para agravar mais e mais o problema agrário no País,
propositada e diabolicamente, fizeram com que chegássemos a 1983 arrecadando menos do que 1/12 (hum doze
avos) sobre quase 6 milh_ões de propriedades com quase
o dobro do existente em 1951.
pai por q_ue, Sr. Presidente, denuncio, protesto e clam_o contra_a inconseqUência e a in:esponsabilidade dos
"Novos" Reformistas, os quais, tenho certeza, os de boa
fé, irão se~eipantar com os dados e números que aqui trago e, por certo, irão encarar o magno problema com a seriedade que o mesmo requer.
O grãve, Sr. Presidente, é que, ê o próprio GovernO
- Feder~. o primeiro a alardear as mais que graves e sêrias

dificuldades financeiras do País e especialmente as do
Tesouro Federal, ao ponto do ilustre, competente e sério
Ministro da _Fazenda vir de público proclamar seja Cl
Brasil um país inadministrâvel, tal e tamanhas as nossas
contradições.
No entanto, para espanto do Brasil e do mundo, e de
modo particular dos que confiando na nossa honra, nos
emprestam dinheiro, é de dentro dos escalões do mesmo
Governo Federal que surge, de maneira mais que fora de
hora, de propósito, inoportuna e mais que infeliz., uma
pseuda Reforma Agrária com desapropriações etc., etc.,
antes de implantarmos uma política agrfcola.
Ora, Sr. Presidente, raciocinando sem racionalizar e
por absurdo, desapropriadas todas as terras que estão
em mãos de particulares, e incluindo-se, em respeito à
"abalizada'~...séria", e "responsável" recomendação da.

1664

Quinta-feirao6

C.NJLB, as que estão produzindo, teríamos, como de·
monstrado pelos dados do IBGE, 1 propriedade rural
com 33,5_6 ha para cada um trabalhador (homens e mulheres), considerando-se todos os que estavam ocupados
na agropecuária em 1980, isto sem incluirmos ·cerca de 1
milhão de novos títulos de terras públicas emitidos pelo
INCRA nos úitlmQS anos, e que, pefa média apurada,
transferiram mais 70 milhões de ha para a iniciatiVa privada.
Ora, se o objetivo dos ''bens-intencionados" reformistas ê resolver o problema sócio-econômico do Pa(s, através da reforma agrária -vale repetir, sem que tenhamos, sequer, um perfil de uma política agríCola - e não
ignorando aqueles ''sábios", que a subdivísão da_s área~
irã exígir, no míilimo, a triplicação das máquinas agríco[as existentes, aiém dos outros fatores de produção que
precisarão ser multiplicados em razão da pretendida subdivisão de áreas, e onde os recursos financeiros, onde os
operadores para tais equipamentos? Se a única çs_cQla -de
formação de operadores de máquinas agrícolas que eXistia no Brasil, a EFQRMARGO, em Goiás, eS.tá praticamente fechada por falta de recursos?
Estabelecendo a legislação em vigor que as· benfeitorias, tais como estradas, pontes, cercas, casas, culturas
permanentes, pastagens, regos d'água, açudes, currais,
enfim. tudo o que existe numa propriedade, inclusive
desmâ.[amentos, destaca, aração, proteções contra erosão, correção de acidez, seja pago em dinheiro ã vista, e a
terra nua com títulos da reforma agrária.

E onde o dinheiro?
Imaginemos, Sr. Presidente, se ainda merecesse alguma consideração entre nós os conselhos, as opiniões dos
padres, bispos e arcebispos "progressistas", estaria o governo federal em seriíssimas dificuldades, visto que o
••grande líder" da CNBB recomenda energicamente, categoricamente, a desapropriação também das terras .em
produção, por certo, tendo em conta, especialmente as
chácaras, os sítios de lazer, porque mais próximos dos
grandes centros consumidores, e aí sim, teria o governo,
com dinheiro que sabemos inexistir, que indenizar as piscinas, os relyados, as quadras de ténis, alambrados e
campos de esportes, além de tantas outras benfeitOria·s
típicas dessas propriedades.
O curioso ê que, os ••reformistas", ao mesmo tempo,
pregam o calote aos nossos credores e insistem -como
maus pagadores que o Brasil deve impor aos nossos cre"
dores suas condições para pagamento dos empréstimos
que contraímos, para criarmos empregos para a nossa
gente, e mesmo assim, por certo, esperam que nos em~
prestem mais dinheiro, já que não o temos para custear a
.. Reforma".
O que dói, Sr. Presidente, ê lembrar que os organismos
internacionais, os que nos emprestam dinheiro, atràvéS
da FAO, há muitos anos, vêm demonstrando o quanto é
mais econômico criar 1 emprego na ârea rural ou seya,
enquanto gasta-se USS 15.000 para 1 emprego urbano,
fixa-se 1 homem na gleba, cria-se I emprego em niveis
decentes na agropecuária com US$ 1.200; inobstante tais
conselhos e tais advertências, usamos os empréstimos externos para urbamzar a economia, para promover o
B.xodo Rural E, para completar a obra, após descapttalizarmos totalmente a agropecu:ária, maliciosamente,
numa ação absolutamente antiBrasil, pretendem roubar,
tirar a única cousa que resta ao rurícola, que êo sossego,
a paz que j~ inexiste nas cidades.
Desgraçado do País, Sr. Presidente, onde os seus_ líderes andam como cortesãos, a reboque da opinião pública, em busca dos momentâneos aplausos e_ fugazes popularidades.
E, no Brasil, Sr. Presidente, talvez por urn acendrado
atavismo, mesmo após 97 anos da eliminação da" escravatura entre nós e ainda 55 anos ap6s a eliminação", pela
Revolução de 1930, do mandonisrno da antiga e mais
que extinta Nobreza Rural, ainda hoje é latente a aversão do homem urbano ao agropecuarista.

Creio que a Revolução de 1930, a exemplo dos ant.igos
monarcas europeus, à época do feudalismQ~_para enfra-
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quecerem o poderio e a irreverência dos barões, procuraram fortalecer os Burgos, a incentivar o povoamento das
Vilas e criar atividades urbanas, enquanto aqui, o caminlio foi a legislação social-trabalhista voltada exclusivamente para o homem urbano, e tudo n_çgahdo ao trabalhador rUral, c-omo forma de enfraquecer os antlgos coronéis, donos do poder econômico e político de então.

ver- do que a ostentação do fazendeiro, aparentando uma
prosperidade que ele não possui.
O fazendeiro não faz. greves, é orgulhoso, seria humilhante, até mesmo porque não teria nenhum apoip dos
~eios de comunicação, e, em conseqüência, cairia no
ridículo. Mas a verdade, Sr. Presidente, deve ser proclamada, a "bomba de sucção" instalada para sugar a economia rural já secou o poço. E. mais que tardia a hora de
repensarmos o relacionamento entre a economia agrária
e a urbana, para dizer de corpo inteiro, Sr. Presidente, é
mais que chegada a hora de repensarmos o Brasil como
um todo.

Mesmo havendo "desdentado o leão" e aniquilado a
economia rural como um todo, ainda assim, em qualquer escalão governamental, ainda hoje, quando se clama contra as dificuldades da agropecuária, o que se ouve
ê que o fazendeiro «chora de barriga cheia".

Como exemplo mais que deplorãvel, mas muito eloqUente, vejamos o quanto temos sido um povo leviano,
~escuidado m~mo._ com as cousas mais do que sêrias,
examinemos a distribuição ou participação na Renda
Nacional, setorialmente, nos últimos 20 anos, isto ~. entre 1960 e 198!J. -

Em realidade, Sr. Presidente, não podemo.s debitar
tudo ao homem urbano, visto que, ao nosso infeiíz e
cada vez mais empobrecido fazendeiro nada ê mais gratificante, nada lhe é mais grato do que ser chamado de
abastado, de rico e, para tanto, nada é mais comum êe se

PARTICIPAÇÃO NA RENDA BRUTA NACIONAL
Em (Cr$ I.IHlO)

Setor Econômico
Agropecuária e Extrativismo
Indústria
Serviços
TOTAL

1960

%

1980

%

63!.167,4
490.362,2
874.749,1
1.916.492,7

32,93
25,58
41,49
100,00

1.446.050.117
3.778.060.042
5.880.469.308
I !.104.579.467

13,02
34,02
52,96
100,00

Não bastasse o estímulo que se deu ao setor de serviços, como se fôssemos uma economia de altíssima tec- nologia e grande produtividade, como se vê, já em 1980,
o setor de serviços já abSorVia 52,96%, fizemo-lO qUase

que exclusivamente, através de pura simples transferência de rendas da agropecuária para o setor de serviços.
E tanto é verdade que examinando-se isoladamente, o
chamado se.tor de instituições financeiras e comparandose os resultados com a agropecuária, temos:

RENDA BRUTA NACIONAL (em Cr$ 1.000)
Participação Setorial
Agropecuária e Extrativismo
Instituições Financeiras
Fonte -

1960

%

1980

%

63T.I6T,4
54.208,2

32,93
2,82

1.446.050.117
951.136.910

13,02
8,56

IBGE.

Por acréscimo, Sr. Presidente, com o agravamento da
crise financeira aqui instalada, a partir de 1980, enquanto o País se exauriu, se locupletaram mais e mais os donos da especulação financeira. Segundo dados, ainda
não confirmados pela FGV, a situação atual já teria se
agravado mais ainda para a agropecuária, a qual, já estaria participandO em menos de 10%, enquanto, as intermediações financeiras jâ haveriam ultrapassado 11%
sobre o total da Renda Bruta Nacional.
Quanto ao modelo ou processo que nos levou a tal si"'
tuação, tem o mesmo muitas variáveis e descaminhos·. O
primeiro i: o imediatismo, o consumismo desenfreado
que passou a nos possuir e, por coerência, por serem os
nossos governantes "massa do mesmo barro", isto é, não
sendo importados, como autênticos brasileiros, pratlcaf3J!1,_ apoiaram e estimularam o malfadado consumiSriiO.
Por outro lado, tal o "'amor'' aos cargos pelos nossos
políticos-e governantes que tomaram como dever primeiro, como imperativo maior da politica, cortejar e bajular

o eleitorado e, para desgraça da agropecuária, pelas razões já enunciadas, ali só pennaneceu a grande massa de
analfabetos e, por conseqtlência, sem o poder de eleger,
enquanto isto, tudO para o eleitor da cidade mesmo com
dinheiro tomado a juros caros no exterior e ao roceiro
nada, o desprezo total.
Os exemplos que ilustrariam tal situação, para serem
enume111dos iriam muito longe. Mas vejamos tãosomente os chamados "preços políticos" com que os
nossos governantes sempre mantiveram e ainda mantêm
para cortejar o eleitorado urbano, especialmente, os que
têm o apoio da chamada grande imprensa.
Vejamos o quadro, extraído de publicação do IBGE,
em que é examinado o custo de vida por faixas salariais.
p-ropositadamente, montei isoladamente os dados referentes aos 3 Estados que produzem mais da metade da
alimentaÇão do Brasil: Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, para compará-los com as duas metrópoles de maior ••poder político", ou maior poder publicitário, Rio e Brasília, vejamos:

I
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P?.ECOS "POL!'l'_I,_COS" PJ\RA ALIMENTACAQ_.

FONTE: !BGE

(l9~B)

.
DESPESAS .COM-ALIH~N'l'AÇÃO (RIO) (I)

Sal.Hin_

Atê l

I

De l

a 2

De 3

a~

De

a 7

De

I

5 -S.M.
S~M-

10 a

1s~

s.J.1.

f A~é

I D•

3 a 5 S.l-1.

IDe

5 a 7

I

59,86

III/I + 22,16-

42,06

57,15

III/I

~17,88

III/VI + 35,87

38,72

35,ô7

42,50

Ill/I

~-F

9,76

III/VI + 19,14

34,80

30,611

35,22

I-IJ./1:.. +-- 1,20

III/VI + 14i95

28,89

24,91

28,81

III/L"~-

23,28

18,52

20,79

lii/I~~

'

DESPESAS
(R!Ql (II

1
De 1 a 2 S.H-

Do

r""

7 a 10

s.-tr:
s.:·L

lO a l5 S.M.

.
"~

-

41,::r.a

42,38

..

Sal-ilin.

(III)

4·a

ESPECIAL'mNrnE
·' .
FAIX.Il. SALARIAL

..

VJUU!\.ÇÕES % .•

49,00
481

lo-·s-.M.

De 7 a

I

s:M.

~ ~ ~~

(SC Prt RS)

(DF) (VI)

·

~

RE_GlóES

11,51

9,04

11,19

9 ,OS

7,49

7,62

6,08

5,81

4,4<!

4, 48

3 '06

Como se vê, Sr. Presidente, os que produzem o alimento, por não possUÍrem Olf, .. meios" de pressionar os
nossos governantes, não são b~n_eficiãrios doEL "preços
polítiCOs'\ e tanto é que, enquanto o que produz, rece·
bendo 1 (um) Saláiio Mínlnio, gasta CrS 59,86 com despesas de alimentação, o assalariado do seu mesmo nível
do Rio gastou Cr$ 49,00 e seu congênere de Brasilia, por
estar mais próximo do- Governo, e, por conseqUência,
pode incom-odar mais, pagou tão-somente CrS 42,38.
Nas demais faixas salariais examinadaS e constantes
do quadro, -que vão de 2 a 15 SalâriOS Mínimos, a diferença é uma permanente em desfavor dos assalariados
do~ Estados sulinos e, evidentemente, repercutindo menos nas faixas de salários mãiores, em .taz~o, como é óbvio, do peso da alimentação ser muito maior para. os que
ganham menos, daí o crescendo da injustiça.
Especificamente quanto aos preços dos cereais, isoladamente da alimentação como um todO, aí sim, chegamos às raias do absurdo, isto porque, enqüáhto os cereais consumi~o~ em Brasilia pelo que ganha 1 Sal?rio
Mínimo custouCrS 9,4, no Rio Cr$ll,Sl e nos ffiencionados Estados PJ'Odutores, quem ganhava 1 Salârio
MínimO pagou CrS 16,35, vile dizer, quem produziu, na
hora de consumir, pagou 80,86% mais do que o brasiliense e 42,05% do que o carioca. Na faixa de 2 Salário Mini~
mo, a situação atenua-se um pouco, mas, ainda aí, o produtor pagou 60,61% mais que o brasiliense e 37,17% do
que pagou o carioca.
--- - -Por outro lado, a pretexto de se combater a inflação,
tiramos o sup-osto subsídio do crêdito rural, com a promessa da garantia de preços remuneradores à produção e
o resultado aí estâ: os manipuladores do c_omércio internacional de grãos, tendo como valioso aliado a total ausência de uma política a:gropecuária no País, estãº, ..deitando e rolando" nos preços aós nossos produtores.
A soja, que, no 'ario passado, chegou a tereber USS
250,00 pftonel de farelo, está aí sendo paga pela metade
ou pouco mais da metade em relação aos preços de 1984.

AOS PRECOS DE CEREA I S

·~g~, c~~ifrs

OUA-~TO

2,98

(SC PR RS)

i

I

.

~

VE
-..JAl~ro s'

~

III/VI +

0,28

III/VI + 15,65

ll,97

tii/VI + 12,26

-

(III)

VARIA ÕES %

16,35

Ili/X'

+

42/05

III/VI + 80,86

15,35

III/I

+

37,17

III/VI + 60,61

9 '02

III/I + 20,42

III/VI

~+

l8 i37

6' 83

II-I/I -+-12,33.

III/VI +

~7,55

5,26

III/! +

18~47

II!/V!" + 17,41

3,32

III/!

.+

8,49"

III/VI + 11,41

O boi, por exemplo, em setembro de 1984, quando o
produ.tor recebeu atê CrS 5~_~000,00 por arroba, este ano,
jâ em fins da safra do boi gordo, estamos recebendo CrS
48.000,00 por arroba.
Para se ter uma idéia melhor da situação, precisamos
ter presente que CrS 54.000,00, em setembro de 1984, significavam USS 24,00 pjarroba e os atuais Cr$ 48.000,00
_ não chegam a USS 9,00 por arroba.
- Hão de perguntar os que não vivem o problema (sem
trocadilho) na própría Carne, onde o ~munciado estoque
regulador do Governo? Onde os preços de sustentação?
A resposta, Sr. Presidente, ê que está mais ou menos
onde a Nova República o encontrou, e somente para
comprar 1/50 (um cinqUenta avos) da ·safra, no voto do
Conselho Monetário a pi-ovado no governo anterior, e o
atual, tem que se preocupar com uma reforma agrária
que nunca saiu dos palanques eleitorais e do papel, embora ~proyada, hã 20 anos, pelo Congresso Nacional.
O Correio Braziliense de ontem dá notícia d"as- ap-reensões-- dO ilustre Mirlistro da Agricultura, quanto: a um
po~fvel boicote ou cop:~plô por par~e dos agropecuãristas, no sentido de prejudicar a produção de alimentos, isto, c9~0 respq_st~t_-ª_ tão propalada Reforma Agráiiã. Sei,
Si'. -Presidente, qüê femos u-m homem sério à frente do
~inistério _da Agricultura e que o mesmo não estâ em
bus~<~: de um bode expiat6ri_o para o desastre agropeCuário que, de hâ muito, vem se amadurecendo, através
do const_a~te_ achatamento ~os preços, pela ausência de
uma efetiva pOlítica airoJ)asioril no País, e a culpa não é
só dos governantes. Cabe, em grande parte, aos próprios
produtores.
.Jâ mencionei a nossa desorganização e a nossa falta de
p_oder para pressionar os governantes em favor c!a Agropecuária, e, _pa~a de~onstração final do quan~o __o__set~r
tet'n_sido_desprezado, citaria mais um único exemplo.
Trata-se da Lei n" 2.975, de 27 de novembro de 1956,
que alterou a legislação do Imposto Único sobre Com-

I

r

bustíveis e- LuOrificantes Líquidos e Gasosos, e dá outras
pfõvidências.
Reza o Artigo 22, da citada Lei:
"Art. 22. O querosene e os óleos diesel e combustível, para emprego no setor agropecuârio, serão
isentos do imposto criado nesta Lei."
-ora, sabemos todos que o Imposto Único a que serefere o legislador gravava, pelo sístema ad valorem, em
percent_agens que variavam de 65% a 200% sobre o preço
de yusto CJ F do petróleo importado e aqui consumido;
no entantO, tal isenção nunca foi posta em prâtica e, o
que EPiõr, tal o descaso governamental e o nosso relaxa-'!lento em pol_iciar_ e exigir os nossOs direitos, que o tal
dispositivO \.'ÍrÕu letra morta e nunca foi revogado.
Quant_o_ ao complô receado por S. Ex•, este deverá ser
preocupação maior âo Ministro Dorneiies, porque, de
minha parte, Sr: Presidente, o_ que antevejo, com muito
receio, é que haja o esgotamento da paciência dos que
até aqui teimaram em produzir, e deste surja o desprezo,
de~J~pego, o _ciesamor à gle_ba e, antes de resistirem às desapropriações, passem a "eStimulá-las como forma <:te §e
livrarem da tão ingrata a.tividade. Este sim, Sr. PresidCnte, é o grande perigo, a grande ameaça para o País; será a
fome e os caos tão acalentados pelos adoradores do Estado Proprietârio, do Estado Patrão.
Como apâtridas, O.$, "reformistas-progressistas", através do _caos e do engodo, implantarão aquj, ·:as maravilhas" vigentes na Polônia, que foi famosa pe!os s~us
enol_"m~ excedentes agrícolas, tão importantes que foipartilhada, nos albores da 2~ Grande Guerra, pelo nazismo alemão e pelo comunismo russo, exatamente para o
sustento de suas tropas.
_ Com_o paraíso do proletariado aqui instaiado,.ieremos
as futuras geraçôe&-...desfrutando os privilégios" da escassez, das filas e da fome, qUe são a constante na Rússia, desde 1917 até agora, fatos estes permanentemente
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O portentoso Brasil abriga em seu território horrorosas paisagens humanas, epidemias sociais de miséria que
estarrecem e revoltam, principalmente em torno das
grandes cidades do Centro-Sul, consideradas ricas e desenvolvidas. Em nosso País são flagrantes as chamadas
"pobres regiões ricas", onde se produz muito, os lucros
da ~anomia são enormes, porém toda a riqueza e benefícios do trabalho humano estão concentrados nas j
mãos de poucos. Nestas regiões ricas, geralmente exportadoras, geradoras de grandes receitas tributárias
multiplicam-se favelas, a:\ ...invasões", o subemprego,.~
subnut!:Íção, a cri~in~lida~e,_ etc.

denunciados pela grande imprensa mundial, ainda não
dominada pelo$, "esquerdo~progressistas",
Urge pois, Sr. Presidente, a efetiva e correta aplicação
do Estatuto da Terra, que se aplique a tributação pro-gressiva de maneira drástica sobre a espec~ação fun~
diária, mas que, com honestidade, implantemos a polfti~
ca agropecuâria tambêm estabelecida no Estatuto da
Terra.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

i

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)_-:- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NElSON CARNEIRO (PTB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
Atualmente, um militar da ativa, que perceba uin milhão
de cruzeiros mensais, quando reformado por motivo de
salJ.de, com a clâusulª "podendo prover os meios de sub~
sistência", percebe cerca de quatrocentos mil cruzeiros
mensais, perdendo nada menos de sessenta por cento dos
seus rendimentos.
Enquanto isso, os trabalhadores em_geral, aposentados pelo lN PS, recebem integralmente os proventos da
aposentadoria, podendo ocupar novo emprego, sendo os
descontos mensais transformados, com juro e correção
monetária, em pecúlio, quando perderem o emprego.
Recebemos, recentemente, carta de um desses militares reforntãdos, com ~pinha bífida, exigindo um tratamento ortopédico que representa dispêndio mensal de
seicentos mil cruzeiros, indagando por que não se apresenta, no Congresso Nacional, projeto corrigindo essa
injuStiça contra os militares.
·iltespondendo-lhe que, em face do aà. 57 da Consti~
tuição, a competência de iniciafiVã, na matéria, ê exclusiva do Presidente da Repú.blica, enquanto nos cabe apenas aguardar a competente Mensagem do Executivo,
ademais quando jã dispomos de um Ministério da Admi..
nistração, que estuda a reformulação, com a maior brevidade, de toda a legislação de pessoal.
Na verdade, os militares reformados deviam, todos,
ter vencimentos integrais, com as vantagens permanentes
auferidas naatividade, tanto mais quanto, na inatividade
mesmo, continuam sU.Jeifõif- à disciplina militar, igualmente merecedores do percentual de representatividade.
~ão é justo que um cabo, depois de dezesseis anos de
serviço ativo, tenha que vender jOrnais ou engraxar sapa·
tos para sobreviver. Não que essa profissões deixem de
ser honrosas, mas por exigentes de um esforço que não
pode ser aplicado por um reformado por motivos de saúde.
Vemos que, com a Nova Repüblica, os traballiado!essindicalizados passaram a ter uma força reivindicatória
bem maior, à altura da sua importância para o desenvolvimento nacional, com espetaculares vitórias em seus
dissídios coletivos, usado o eloqUente argumento da greve.
_
Mas os militares refOrmadOs-- não .iêm sindiCato dt
classe e, muito menos, poderiam apelar para a greve
além do mais absolutamente inócua_em suas condições.
Diante disso, levamos ao_ Minis_tro da Administração
as seguintes reivindicações desses rç;formados: _ -'"" ___ _
a) integralidade- de vencimentos,~ pelo nlerios com--soldo e vantagens do posto ou graduação, ex:ceto o percentual do serviço ativo. póssam ou não prover os meios
de subsistência;
b) no caso dessa impossibilidade, sejam os militares
reformados no posto ou graduação imediata.
Era o que tínhamos a dizei, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jollo Lobo)lavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
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Concedo~

pa-·

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurSo.)_- Sr, Presidente, Srs. Senãdores:
As contradições do sistema c:apitalista que.le\rani-aõ
lucro exorbitante, à concentração de riqueza, ao uso
anti-social da propriedade, fazem vítimas em todo o
mundo. A formação histórica do nosso País e as polfticas
econõmicas aplicadas at6 aqui produziram a dependência estrangeira, a fragilidade monetária, o latifCmdio improdutivo, o subdesenvolvimento, os grandes contrastes
sociais, onde o analfabetismo, a fome. a doença, o desemprego, a delinqUência, encontram morada e cristalizam males através de gerações.

O Município de Macau, no Río Grande do Norte
meu Estado, Sr. Presidente, é mais um exeffiplo dotaras~
de uma. "po.bre região rica" apesar de primeiro produtor
de ~ai do R1o Grand~ do Norte, que por sua vez é o primeiro Estado brasileuo produtor do sal marinho. Macau
ê um ~unicípiO rico e, nele habita um povo pobre, uma
comurudade com muitos problemas, que não vem merecendo a devida atenção dos poderes públicos. A maioria
da população, abandonada nos seUs requerimentos de cidadãos e povo trabalhador, reclama ação urgente e necessária dos g_overnos estadual e federal nas áreas de eduM
cação, saúde, urbanismo, transporte, habitação e assistência social.
As enchentes que castigaram o meu Estado atingiram
duramente a economia do Município de Macau, onde o
parque salineiro gera a maioria dos empregos. As grandes empresas suportaram as inundações graças aos estaM
ques que conseguem manter permanentemente, aos seus
capitais de giro e reservas, suficientes nesta situação. Porém o pequeno e médio safíneiros e, em con'SeqUência, ós
trabalhadores, sofrem prejuizos irreparáveis e não possuem recursos para se recomporem. Os prejuízos do parque salineiro do Estado chegam a Cr$ 40 bilhões.
O abandono, imposto à população de Macau pelos
governos estadual e federal, recrudesce, fica mais visível
agora, na hora grave de mais uma calamidade que se
abate sobre o Nordeste, sobre o litoral do Rio Grande_
do Norte. Alertamos as autoridades federais e estaduais
para as carências da população de Macau
especialmente, o Ministério dos Transportes para a necessidade
de conclusão da rodovia BR 406, caminho vital da eco.nomia e da gente daquela região potiguar. Aqui fica a
nossa denúncia. ó nosso protesto, o nosso apelo.

·e,

Era o que tinhamos a dizer. Muito obrigado. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jollo Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

l

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·dores:
Recebi oficio do Preside_nte Gilson Borges Viana, da
Câmara Municipal de Juazeiro, transmitindo a justificada preocupação dos bancários que naquela cidade do
meu Estado servem à Agência do Banco Auxiliar.
,__ A aflição desses funcionâriOs, que já agora se estende a
t?~ a._comunidade ju~irense, decorre de aviso da prestdeneta do Banco a nu nctando o termo das atividades da
Agência daquele importante Município baiano no dia
'
28 próximo.
A situação desse estabeleciniento bancário ~ bastante
conhecida. Cumpre, com a extinÇão de mais de dez Por
cento de suas dependências, o mand~ento oficial que o
o_briga à red_l!-Ção de sua rçde, de forma a adequá-la a um
s~~~ema que assegure mel_ho_res condições para a recuperação de seus antigoS níveis de rentabilidade,
,
O desemprego dos servidores, cop:forme eles próprios
demonstram em c_arta à Câmara Municipal de Juazeh·o
n~ é. C?f!_t~do,_ ~ecisão compa~ível com a melhor justiç~
sOCial, sobretudo quando existem alternatiVas que os po:
dem preservar_-_ e a_os seus familiares - das agruras da
desocupação compulsória.
_§ão ~~C!las 44 empregados, que podeth perfeitamente
ser absorvidos pelas grandes empresas locais, perttcentes
ao mesmo.grupo empresarial que lidera o banco, pelas
dependênetas de outros bancos ou pelas novas agências
de outra redes, a serem brevemente instaladas na cidade'
bastando, para tanto, que não falte sensibilidade a~
que, sobre o problema, detenham algum poder decisório.

Com esse objetivo, vou ler. para que conste da Ata dos
trabalhos da sessão de hoje, a seguinte íntegra dos documentos citados:
ESTADO DA BAHIA
MUNiêl~lO DE JUAZE!RO
CÂMARA MUNICIPAL
0!. GP. N' 218/85
_
Em: 23·5·85
Do: Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Juazciro-BA.
Ao: Senador Jutahy Magalhães
Assunto: Solicitação - faz Senhor Senador:
Um p,roblema muito sério e de agravantes indefi-_ nidos vem, nos últimos tri_nta dias, trazendo muita
intranqUilidade para a comunidadejuazeirense e em
particular aos funcionárioS- da Agência do Banco
Auxiliar.
Por decisão do seu Diretor-Presidente, alc_:gando
motivos de interesse do_banco, o mesmo deixarã de
existír em nossa cidade de Juazeiro, a partir do próximo dia 28 de junho, conforme documento anexo.
A nossa também preocupação está justamente relacionada quanto ao destino dos funcionários, que,
desempregados, e na atual situação de falta de emprego, por certo os levarão ao despero total.
Cumpre-nos como representantes do povo lutar
pelo seu bem estar e neste momento de intensa
aflição para estes funcionârios, estamos juntos solicitanOo a V. Ex•, ajuda e apoio para que se possa
contornar a delicada situação dos funcionãrios; em
anexo, estamos encaminhando alguns documentos
qu~ poderão servir como direcionamente para a resolução a bons termos do problema. solicitando pelos próprios· interessados, os funcionários.
Esta Presidência da Câmara Municipal de Juazeiro, engajada na luta junto aos funcionários, antes
de tudo confia plenamente na vossa sensibilidade e
poder de decisão junto aos órgãos competentes, e,
alimentamos convictos, a esperança de que haverá
uma solução plausível pata todos.
Na oportunidade, reiteramos protestos da mais,
alta consideração e elevado respeito.
·
Respeitosamente,
Gilson Borges Viana, Presidente
Exm9 Sr.
Jutahy Magalhães
oo.--senador
Brasília~ DF
PEDIDO DE PROVIDI?.NCIA, URGENTE
Nós, funcionários d_o Banco Auxiliar SjA, estabelecido na Rua Goes Calmon n' 14 em JuazeiroBA, abaixo assinados, através desta, solicitamos de
todas as autoridades e aos órgãos de classe, provi·
dência no_ sentido do aproveitamento dos 44 (quarenta e quatro) funcionários do citado banco, que a
partir do dia 28-6-85 estaremos tçu;los desempregados, por motivo de desativação do banco desta
praça.
ü I -Considerando que as demissões sein1ciarão
em l9-6-85,_causa-nos bastante apreensão pois o
banco nada nos esclareceuL
02- Cortsider.ando_que o grupo Bonfiglíoli, Pos-sui empresas neste município; como CICA. NORTE
e AGROCICA, pOderá efetuar o paroveitamento cte
alguns funcionários do banco.
03- Considerando que o Banco ITAú e o UNI~
BANCO, estarão prestes a se instalar nesta cidade,
poderão nos absorver, poisjâsomos possuidores de
experiência, e qu_e esta negociação seja a nível de diretoria.
04- Considerando, ainda, a existência de07 (sete)_agências bancarias n_a cidade poderemos ser dteis
a esses estabelecimentos.
.. Finalmente c9nciamamos as autoridades, a colaboração no sentido de assegurar a permanência de
todos estes profissionais qualificados_ na ci_dad; dç
Juazeiro-BA.
Por outro lado, entendemos que, se assim procedermos, estaremos cobatendo o desemprego, preocupação maior da Nova República, neste momento
histórico.
Juazeiro-BA, 21 de maio de 1985,
Era o que tinha a dizer, sr. PresidenteL (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Maller.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun.
cia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadq.
res:
·

Venho, através destas palavras, fazer meu o apelo da
Federação das lndústrias no Estado de Mato Grosso,
Federação das Associações Comerciais de Mato GrosSo,
Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário
de Cuiabá, Associação Mato-grossense de Empreiteiros
de Obras Públicas e Associação ele Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliãrio de Mato Grosso, ao que o
Sr. Dr. José Maria Aragão, m!li digno Presidente do
BNH, tome as providências cabíveis, no sentido de se
ativar as atividades relacionadas com essas Entidades citadas.
Melhor do que eu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fala
o Dr. Otacílio Borges Cana-varros, Presidente da
FIEMT.
Leio, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senaçiore.s, a inen~
sagem que foi enviada. Faço minhas as palavras do Líder
das Indústrias de Mato Grosso.

..Senhor Senador,
Mais uma vez nos dirigimos a Vossa Exceiê:nCla,
na busca do seu imprescindível apoio político para
uma causa de interesse bilateral Estado/classes produtoras, em especial, no caso, do setor de construção civiL
Concernente ao programa habitacional _gu~ o"
BNH mantém em Mato Grosso, -responsável pela
manutenção do nível de emprego e ativação das indústrias de materias de construção e do próprio comércio local, tem ha-vido cortes de repasses financeiros, para obras em andamento,lnsuportâvcis pelas
empresas que operam o sistema no Estado. Em
maio, atingiu níveiS cicimá de 80- por cento.
Igualmente, as programações das obras futuras
encontram-se causando sérias pr~cupações, neces~
sitando definições.
Nesse sentido, estamos solicitando, em nome dã.s
entidades d.iretamente interessadas, audiência com o
Sr. Presidente do BNH, Dr. José Maria de Aragão.
Assim, solicitamos seu habitual interesse pelos
problemas que afligem nosso Estado, no sentido de
contatar o referido Senhor, a fun de fortalecer a Po·
sição que manteremos na mencionada audiência.
Para seu conhecimento, transcrevemos, a seguir,
o texto do telex a ele dirigido.
Senhor Presidente:
Conscientes da proólemâtica conjuntural por que
passa o País, queremos transmitir 3. Vossa Senhoria
que entendemos as dificuldades_ encontradas pela
no-va diretoria .cio B~H em compatibilizar os com.
promissos sociais e financeiros do BancO com os interesses da política econômíca nacional.
..
Compreendemos, também, que mudanças de
Governo implicam em reestruturaÇões de ordem administrativas e, por vezes, até mesmo de métodos
gerenciai~, _o que podem acarretar alterações na sistemâtica operacional das empresas estatais.
Todavia, no que concerne aos prõgfarriils d8. área
habitacional, monnente no tocante àqueles relacionados com COHABs e cooperativas, especificamen·
te em Mato Grosso, cabe ressaltar que a frágil estrutura financeira das pequenas e médias empresas que
sustentam sua implantação1 não possibilita sobrevivência sem que haj;3 uma atuação regular das aplicações do BNH, principalmente em obras em andamento. A própria característica de baixa lucratividade na execução de tais projetas não permite, aos
empreiteiros, recorrer a ernprêstimos comerciais em
bancos, como meio,alternativo.
Outrossim as indefinições vigentes quanto ao
comportamento a ser adotado para com os futuros
projetas, bem como as Previsões de prazos dilatados
para desembolso dos projetas jâ contratados, acarretanl intranqililid.ade e preocupação.
Com O intuito de apresentarmos diretamente a
Vossa Senhoria as reais condições do setor no Estado, bem como tomarmos conhecimento das diretrízes da política do BNH para Mato Grosso, no to.
cante a habitação, solicitamos sua habitual atenção

no sentido de nos ser concedido, o mais breve possível, audiência exclusiva, no Rio de Janeiro ou em
Brasília, oportunidade em que, a título de subsídio à
Nova República, apresentaremos a Vossa Senhoria,
nossas ponderações quanto a matéria.
Antecipadamente, gratos pela atenção que vier a
nos dispensar, ficamos no aguardo de sua prezada
.comunicação.
Cordiais saudações,
Federação das Indústrias no Estado de Mato
Grosso •. _
Federação das Associações Comerciais do Estado de Mato Grosso.
Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Cuiabâ.
Associação Mato-grossense de Empreiteiros de
D:bras. Públicas.
- Associação de Dirigentes de EmpresaS do Mercado Imobiliâdo de Mato Grosso.
No aguardo de suas providências apresentamos~
lhe nossas cordiais saudações.
Atenciosamente, OtaCl1io Borges Canavarros,
Presidente da FIEMT."
Era o que tinha _a dizer, Sr. Presidente. _(Muito _bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santi!lo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pronuncia Q seguTQle discurso.) ~Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Dois assuntos rne trazem aqui no dia de hoje Dom
Fernando: sem vio!ência e sem medo.
I:. pro(undãmente consternado que me apresento boje
nesta tribuna para prestar minha homenagem à figura
ímpar de Dom Fernando Gomes dos Santos, Arcebispo
de Goiânia, falecido sâbado último~ dia !9 de juilho.
GoiáS-estâ de I uto pela perda irreparável de seu Pastor
e, mais intensamente sofre a gente humilde e desvalida
do meu Estado com o desaparecimento de um dos seus
mais ardorosl:>s defensores.
Voltado ao longo de sua vida para o trabalho de dignificação e valorização do homem, disse certa vez;. "Se um
dia o pobre, o posseiro, o índio, o negro, o faminto, o lavrador sem terra e o operário se unirem, serão _mais forte_s que os ex.êrcitos mais aguerridos e mais eficientes que
as bombas de neutrons. Estas matam as pessoas sem des_truir a coisas e, os pobres e marginalizados nada destroem, mas são capazes de salvar seus irmãos e restaurar
a ordem de criação".
Grande conhecedor dos problemas de Goiás e do Brasil fez, desde o princípio, a opção pelos pobres,
tornando~se o mais edificante simbolo da resistência
contra o autoritarismo, a exploração_~ opressão. Após-'
tolo da solidariedade identificou-se, ao longo de sua existência e de sua carreira eclesiâstica, com a luta em defesa
dos direitos humanos e da justiça sociaL
Arqlliteto maior dos caminhos da Igreja no CentroOeste Dom Fem ando levantou sempre sua voz, sem vio.
Jência e medo contra o arbítrio do regime que se instalou
no Brasil em 1964. Acreditava ele que o movimento militar totalitário tinha a pretensão de ser onicierite com- a
Lera-esegurança Nacional, onipresente através do SNI e
- onípotente pelo predomínio das armaS que Obscureceu
ou anulou os valores superiores do homem e infriii.SIU,
pela violência incontrolável, as nossas tradições mais sagradas.
Nascido em. ?atos, na Paraíba, ingressou aos dez anos
no Seminã.rio em João Pessoa, completando seus estudos
no Colégio Pio Latino· Americano de Roma, onde foi ordenado padre aos 22 anos.
_Pároco .em Caja?:eiras, Bispo em Penedo e Aracaju,
Dom Fernando foi designado arcebispo de Goiânia, em
1957,_ tendo permanecido à frente daquela Arquidiocese
por 28 anos, até a sua morte.
Preocupado com _a formação dos jovens· fundou, em
1959 a Universidade Católica de Goiás, da qual recebeu,
em outubro do ano passado, o título de Doutor Honoris
Causa.
Homem marcadamente comprometido com as ques.;;
tões sociais, foi nesta ãrea que Dom Fernando deixou o
mais Significativo trabalho e o mais enobrecedor exemplo. Precursor da reforma agi-ária em Goiás, destinou à
experiência, em 1957, logo após ter assumido a Arqui-
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diocese de Goíânia o maiuf patrirnonio imobiliãrio da
Igreja no Estado, a Fazenda Nossa Senhora da Conceição, no município de Corumbá de Goiás.
Neste momento de dor para todos nós goianos, quero
reverenciar a m_emória de Dom Fernando Gomes dos
Santos que, nascido no Nordeste, soube amar e com·
pree:nder corno nenhum outro o meu Estado ao qual de·
dicou o melhor de sua -vida e sua obra.
Apesar de internacionalmente conhecido por seu trabaJho, a ponto de ter sido homenageado, em 1981, pelo
Pr_ê!Jlio Nobel da Paz, Adolfo Peres Esquivei, em seu
próprio país, Dom Fernando foi muitas vezes vítima da
incompreensão e perseguição. sofrendo as agruras dos
que, com coragem e destemor, combatem ao lado dos
oprimídos e sofredores.
O outro assunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores: É extremamente grave a situação da agricultura no Brasil.
Sacrificado ao longo dos últimos anos o setor chegou ao
limite do insustentá-vel neste momento.
Para os produtores de soja as dificuldades tornaram-se
insuperâveis e estão ameaçados de colapso caso não haja, por parte do governo, o pronto atendimento de suas
reivindicações.
Venho, como porta·voz dessa classe tão duramente
castigada, fazer, mais uma vez, um veemente apelo para
que o Presidente José Sarney, por intermédio de seus ministros, Francisco Dornelles, da Fazenda e Pedro Simon,
da Agricultura, libere com a maior urgência os recursos
financeiros necessáriOs à sobrevivência do setor.
qu~ro lembrar que os recursos concedidos para o custeio agrícola d~ safra passada não atingiram efetivamen·
te os 20% das necessMades do plantio. Com isso os agricultores que tiveram de recorrer aos agentes financeiros
para fazer face às despesas de plantio, sujeitando-se a taxas de juros proibitivas, não se encontram hoje, em condições de saldar os seus débitos.
A situação dos produtores de: soja é tão desalentadora
que, mesmo aqueles que conseguiram produzir 40 sacas
por hectares, que representa alta produtividade, não têm
condições de honrar seus compromissos e encontram-se
na íminêrlcia de deixarem de exercer as suas atividades.
Díante desse lamentável quadro em que se encOntram
os produtores de soja de todo o Pais solicito às autoridades governamentais o atendimento imediato das seguintes reivindicações:
1. elevação do valor do EGF de 60% para 100% do
Preço Mín'tmo;
2. adoçã_o de prazos de remissão compatíveis com as
dificuldades da presente safra, este_ndendo também este
beneficio aos contratos jâ realizados de EGF e AGF;
3. transformação dos contratos de AGF em EGF
para as cooperati-vas em condições de encontrarem melhores preços de mercado do que os oferecidos pelo go·
verno;
4. compra antecipada por parte do governo de 10 sacas de soja por hectare_com objetivo de viabil1zar o cumprimento dos_ compromissos assumidos pelos agricultores junto ao.s agentes financeiros;
5. permissão para operação de AGF e EGF em armazíms não credenciados, mediante: apresentação de
Certificado de Depósito;
6. definição urgente da política de juros para o próximo plantio;
7. financiamento de 100% do VBC_ejuros de 50% da
ORTN mais 3% ao ano;
8. correção dos preços.mínimos até o vencimento
dos contratos agrícolas;
9. criação de uma moeda própria para o setor, a
Unidade Padrão Agrário, que seja capaz de medir as
evoluções de custos específicos da atividade.
Era o que tinhamos a diter, Sr. Presidente. (Maito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jo!lo Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun-

cia. o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: O ano que corre vê defluir o sesquicentenãrio de 1.1ma
das cidades tradicionais do alto sertão pernambucano: a
cidade do Salgueiro.
Sua fundação é atribuída a uma interferência mire1cu~
lesa de Santo Antônio de Pádua, de quem era devoto do .
fundador da cidade, o Capitão Manuel de Sã.
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Assim registra o episódio histórico a Enciclopédia dos
Municípios Brasileiros, publicada pelo antigo IBG~:

.. Iam os tempos por volta de 1835. Habitava a:S
terras que delimitam -e forma o Sítio Boa Vista o
abastado fazendeiro Capitão Manuel de Sá, figura
de destaque na época e a cuja orientação todos se
curvavam pia e confiantemçn,te. Precisando fazer
uma inspeção en1 suas terras e criatório, para ver
como se apresentavam, é seguido, sem o pressentir,
de s.eu filhinho, Raimundo, que se embrenhou na
mataria negra e densa, perdendo o encafÇO do seu
pai.
Os de casa neiil podiam supor que aquele ligeiro
desaparecimento, mitigado com a esperança de que
o pequeno estivesse às vistas do seu gc:nitor, desse
numa fatalidade." Diz o registro do lBGE, que conw
tínu~, "retornando de sua pesquísa costum_çjra~ sente o ilustre capitão algwna lacuna: é que não via ali,
como de costqm~. as inocentes carícias do seu pequeno. Convoca os servos e os ffianda que se adentrem na floresta, à procura de seu inocente ~aimun
do".
Sendo devoto de Santo AnJQnio de Pádua. roga~lhe a
vida incólume do filho. Faz incti~: promete-lhe uma capela no local em que fosse enContrado. o seu pe(jueno Raimu~o.

São três dias de buscas, de angústias, 01as também de
esperança no coração daquele pai temente ae Deus e
confiante na sua bondaçl.e.
Eis- que no final do terceiro dia, sob a fronde de anoso
umbuzeiro, é o menin_o encontrado são e salvo.
E, o que é mais estranhç: não mostrava cansaço nem
sinaiS de encontrar-se faminto.
Indagado sobre como se alimentara naqueles dias, respondia candidament~:
--0 Frade me deu comida".
Comovido, o pai mandou erigir no local, onde havia
além do umbuzeiro, diversos pês de salgueiro, -uma capela e a nova sede da fazenda.
Estava lançada a pedra fundamental do povoado que,
no futuro, viria a ser a próspera cidade de Salgueiro, que
tomou esse nome da planta que, em abundância, rodea~
va o umbuzeiro em que Raimundo de Sá fora encontrá~
do.
Cidade de tradições, em que avultam as figu:ras deAn,
tõnio da Cruz Neves, de Veremundo Soares, de Cornélia
Gomes de Sã- o médico de todo o sertão- -~~de l.)rba~
no Gomes de Sá, que paralelamenté à profissão de far:.
macêutico, exercia o màgistêrio. Deputados Severino AI~
ves de Sá e Romão Sampaio, que também exerceram o
cargo de Prefeito, e inúniiroS varões salgueirenses sedes-tacaram na vida politica do Estado. Impõe-$e registrar,
de igual modo, o trabalho anõnimo de todo~ os seus fi~
lhos, em favor do desenvolvimento desse progressista
munícipio sertanejo.
Na Guerra do Paraguai, Salgueiro esteve presente com
uma coluna comandada pelo Capitão Bernadino Maciel,
que morreu em combate no dia 11 de junho de 1967,
Dentre os salgueirenses que participaram das refregas
paraguaias, destaeou-se o filho do Capitão Manuel de
Sã, Tenente Joaquim de Sá Araiijo, que foi agraciado
com a Comenda de Cavalheiro da Ordem das Rosas.
As Leis provinciais riúmeros I 14, de 6 de maio de
t843, e 309,.de 12 de maio de 1853, referem-Se à Criação
da Freguesia e ao Distrito de Salgueiro, então denominado Santo Antônio do Salgueiro.
Pela Lei Provincial n'i' 580, de 30 de abril de 1864; foi
criado o município de Salgueiro, desmembrado do de
Cabrobó, cóm instalação no dia 27 de janeiro do ano seguinte.
_
_
Em 1898, pela Lei Estadual n9 275, de 26 de abril, a
Vila de Salgueiro foi elevada à categoria de cidade.
Sede de Comarca desde 1879, centro comercial de certa importância, a cidade de Salgueiro desempel"iba papel
de relevo na economia e na- política pernambucana.
Por essa razão, Senhor Presidente, requeiro a Vossa
Excelência, na forma do artigo 245 do Regimento Interno, que faça constar nos Anais desta Casa um voto de rc- .
gozijo pelo sesquicentenârio da importante cidade pernambucana de Salgueiro, de tão belas e tão caras tra,dições.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presi-dente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. lUMAR FRANCO EM SEU DISCURSO.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nv 54, DE 1984

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em recente pronunciamento, tive a oportunidade de
analisar as conseqüências do único decreto-lei até agora
editado pela nova administração, Trata-se de diploma legal que reajusta uem mais 40% (quarenta por cento)" os
limítes de endividamento externo previstos em outras
normas. Não é meu propósito voltar a examinar o mérito da questão embora os motivos então deduzídos, reveladores da inconveniência e da inoportunidade de se recorrer a esta via legislativa extraordinária, permaneçam
- atuais e incontestados:
O que hoje pretendo_ abordar, re:lacionado com o assunto, é a demora em ser dado início ao trâmite legislati~
vo da matéria. O Decreto-Lei 2.277, baixado em 2 de
abril do corrente ano, poucos dias apôs chegava a esta
Casa. Segundo informação fornecida pela SecretariaGeral da Mesa, existem atualmente cento e trinta propo·
sições da espécie por serem lidas em sessão cOnjunta do
Co·ngressO Nacional. Admitindo que seja mantida a média semanal de seis leituras, somente no curso de novembro ter~se-á o efetivo início da tramitação da matéria. Convenhamos, é um lapso de tempo absurdamente
longo para assunto de tamanha relevân<:ia.
Na conformidade do disposto no art. 188 do Regimento Interno do Senado Federal, subsidiariamerlte aplicável, cabe ao Presidente de Casa organizar a ..Ordem do
Dia" segundo a «antiguidade e importância" das matériãS. Comentando referido diploma legal, afirmamos:
••o artigo do Regimento Tntern~ que disciPlfna a in-"
clusão das matérias legislativas na Ordem do Dia, aiérn
--de encerrar uma contradição que torna a sua inteligência
extremamente dificil, adota critério a todos os títulos
condenâvel para um órgãO colegiado con10 é o cas_o d9
Parlaménto.
A simples leitura do artigo 188 demonstra que o Presidente da Casa. ao organizar a pauta dos trabalhos, deve
optar pelo critériO ,da antiguidade oti da impoitância.
Não íridicando o texto qual deles deve prevalecer, quedase a Presidência num permanente estado de i-u.segurança
· com a agravante de nunca poder dar solução- com sólido
respaldo legal.
Por outro lado, há que se considerar que o juíZO -da im~
portância não pode nem deve ser da exclusiva alçada do
Presidente, por mais lúcido, <:apaz- e independente que
sctia. É gue esta opção envolve, necessariamente. um
dado subjetivo e, num órgão <:olegiado, deve tal decisão
ser tomada pela maioria dos membros que a integram de
forma a expressar a opinião majoritária".
O direito exiSte e se fustifica -Õos povos .civilizados na
medida em que seja capaz de coibir o exercício arbitrário
do poder e assegurar um justo equilibrio nas relações sociais. A nonna qile não atende a tais requisitos deve ser
modificada ou revogada. Atendendo a estas ponderações
apresentamos, em 19 de setembro de 1984, projeto de re-solução com o objetivo de inovar e aperfeiçoar o estatuto
regimental.
Sugere a Iniciativa de ilossa autoria (Projeto de Reso. Jução 54, de 1984) a manutenção da antiguidade como
regra geral de organização da pauta dos trabalhos.
Faculta~se, entretanto, a qualquer Senador solicitar a inversão da ordem quando a importância da matéria assim
o justifícar.
Lamentavelmente, a iniciativa se encontra desde 25 de:
outubro do ano passado aguardando parecer da Co:ririS~
são de Constítuícão e J ustíça.
Desejo fazer um apelo, Sr. PreSidente, no sentido de
que seja dado inicio, o quanto antes, à tramitação do
questionado decreto~lei. Creio ser dispensável aduzir raR
zões para evidenciar a importância do tema. Já exauri
toda a gama de argumentos no discurso proferido em 75-85. Resta apenas esperar que Vossa Excelência, usando
de faculdade que o regimento lhe confere, dê curso legislativo a esta matéria que é de vital interesse para o futuro
de nossa gente. (Muito bem!)

Dá nova redaçio aos arts. 188 "caput" e 19Z do
Regimento lutemo do Senado Federal.
O Senado Federar resolve:.

Art.· 19 Os arts. 188 caput e 192 do Regimento Interno passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 188. As matérias serão incluídas cm Or-

dem do Dia; pelo Presidente, segundo sua antiguidade e, ressalvado o disposto no art. 422 b, serâ observada a seguinte seqUência:
Art. 191. Qualquer Senador poderâ requerer
ao Presidente a inclusão em Ordem do Dia de matéria julgada importante, independentemente da antiguidade. Da decisão do Presidente. caberá recurso
para o Plenário que julgará em 48 (quarenta e oito)
horas."
Art. 2"' Esta resolução entra em. vigor na data de sua
publicação,
Art. 39 São- revOgadas as disposições em contrârio.
Justificação
O artigo do Regimento Interno que disciplina a inclu-

são das matérias legislativas na Ordem do Dia, além de
encerrar uma contradição que torna sua inteligência extremamente dificil, adota critêrio a todos os_ títq.Jos con~
denável para um órgão colegiado como é o caso do Parlamento.
A simples leiturã do art. 188 demonstra que o President~ da Casa, ao organizar a pauta dos trabalhos, deve
optar pelo criti::rio da antiguidade ou da importância.
Não indicando o texto qual deles deve prevalecer, quedase_ a Presidência num permanente estado de insegurança
com a agravante de nunca poder dar solução com sólido
respaldo legal.
Por outro lado, há que se considerar que o juizo de importância -não pode nem deve ser da exclusiva alçada do
Presidente por mais lúcido, capaz e independente que seja. ~que esta opção envolve, necessariamente, um dado
subjetivo e, rium órgão colegiado, deve tal decisão ser tomada -põr--maiorra-dos membros que o integram de forma a expressar a opinião majoritária.
Recentemente deparouRse a Presidência com situação
delicada envolvendo a inclusão de determinada matéria
na Ordem do Dia do Congresso Nacional. Tamanha foi
a perplexidade que tornou-se necessário ouVir a Comissão de Constitunição e Justiça., onde tampouco houve
unanimidade de entendimento. Ao proferir a decisão final, e após aludir às pressões sofridas, conclui o Presidente reporta-ndo-se a uma mal definida "praxe republicana" que estaria a recomendar um acordo de lideranças
em tal hipótese.
O direito existe para tolher o arbítrio e preservar a segurança dos jurisdiciõnad.os. A norma que não atende a
tais" requisitos deve ser modificada de pronto a fim de
que todos tenham certeza sobre os limites do poder.
As alterações ora propostas ao Regimento da Casa
têm por escopo introduzir racionalidade na organízação
da Ordem do Dia .
A regra geral a ser observada passa a ser, exclu::>iva~
me:O.te, a â"ã antiguidade. A ip)portância da matêria pode, entretanto, justificar a inversãO da seqaência natural
quando, requerida por qualquer Senador, aquiescer a
Presidência ou, não atendendo esta ao solicitado, decidir
o Plenário inverter a decisão daquele.
Acreditamos que a proposição em pauta, se aprovada,
contribuirâ para o aperfeiçoamento dos trabalhos legislativos.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1984. - Itamar

Frauco.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a; presente
sessão, designando para a extraordinâria das 18 horas e
30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte
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-de Educação e Cultura, 1' pronunciamento- favorável, com emenda que apresenta de n'l' 1-CEC; 29 pronunciamento- favorável à Emenda de nl' 2, de plenário.

Senado Federal, da Gratificação de Nível Superior e dâ
outras providências.

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 64, de
1985), do_ Projeto de Lei do Senado n~' 303, de 1980, de
autotia do Senador Itamar Franco, que dâ nova redação
ao item IV do art. 49 da Lei n~' 6.226, de 14 de julho de
1975.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 166, de 1984 (n9 1.769/83, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a reversão, ao Estado de Mato Grosso, do terreno
que menciona, tendo
mi~sS::::er~ favoráveis, sob n~'s 78 e 79, de 1985, das Co-

4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~" 93, de 1980, de autoria do Senador Jorge Kalu-

me, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação,
em cinema, rãdio e televisão, da história do Brasil ou de
seus vultos, tendo
Pareceres, spb n~'s 283 e 284, de 1981, e 472 ç 473, de
I 982, das Comissões:

-de Constituição e Justiça, I"' pronunciamen~o- pela
constitucionalidade e-juridicidade-_e, quanto ao mér:ito,
favorável, com voto vencido do Senador Helvfdio Nunes; 2~" pronunciamento -

favorável à emenda de ple-

nário; e

Ata da
3~

3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 112, de
1985). do Projeto de Resolução n' 1, de 1985, de auto da
da Comissão Diretora, que dispõe sobre a incorporação
aos proventos de aposentadoria de servidores inativos do

91'~-

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Está encerrada
a sessão.

(Levanta·se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)

Sessão em 5 de maio de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

-

- de Agricultura, e,
- de Finanças.

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. João Lobo

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- A1tevir Leal- Mário Maia -Euni-

.ce Michiles- Raimundo Parente- Gaivão ModestoOdacir Soares - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros Alexandre Costa - João Castelo--- Américo de Souza
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- César Cais - José Lins - VirgílíO Távora - MOãcyr
Duarte- Martins Filho- Humbl!rto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal JuremaCid Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Pai·
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana -João Calmon - Nelson
Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco Murilo Badaró- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes - Benedito Ferreira_- Henrique Santillo Mauro Borges- GastãO-MUller- Marcelo MirandaSaldanha Derzi - Roberto Wypych - Enéas Faria Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarellí
- Alcides Saldanha - Octavio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (!oão Lobo)- A lista de pr.,.
sença acusa o compareCimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão~
Sob a proteção de Deus iniciamoS nossos trabalhos.
Não hã Expediente a ser lido.

'O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, cm primeiro turno, do projeto de lei do
Senado n~' 93, de 1980, de autoria do Senador Jorge
Kalume, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, em cinema, iádio e televisão, da história
do Brasil ou de seus vultos, tendo
Pareceres, sob n~'s. 283 e 284, de 1981, e 472 e
473, de 1982, das comissões:
- De Constituição e Justiça, I' Pronunciamento
- Pela constitucionalidade e jurídicidade e, quanto
ao mérito, favorável, com voto vencido do Senador
Helvídio Nunes; 2~' Pronunciamento- Favorável à
emenda de planário; e

-De Educação e Cultura, J'i' Pronunciamento Favorável, com emenda que apresenta de n"' 1-CEC;
2"' Pronunchtmento - Favorável à emenda de n"' 2,
de plenário .
A discussão da matéria foi encerfada na sessão ordinâria de 10 de agosto de 198 I, com apresentação de
emenda em plenârio.
Em votação o projeto sem prejuízo das emendas.
(Pausa.)
Os SenhOres Senadores que o aprovam permaneçam
senta~os. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte

o projeto

-Art. 69
cação.
Art. 79

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Passa-se avotação, em globo, a das Emendas
nário.

São as seguintes as emendas aprovadas.

EMENDA No I - CEC
Ao art.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, em
cinema, rádio e televisão, da História do Brasil ou de
seus vultos..
O_ Congresso Nacional decreta;
Art. 1? __ Ficam os produtores de fi'Imes para cinema e
televisão, novelas, inclusive para rádio, em todo o País,
obrigados a produzir, para cada cinco fllmes realizados,
pelo menos um sobre a História do Brasil ou sobre seus
vultos.
Art. 21' OS exibidores ou produtores -farãá-apresentar o_brigatoriamente, para cada cinco prograções em cinema, rádio e televisão, pelo menos uma, com filme ou,
conforme o caso. novela sobre a história brasileira ou
seus vultos.
ArL 31' Aos transgressores desta lei serão aplicadas:
na primeira infra~âo, multa de 20 a 50 valores de referência; na reincidência, além do dobro da multa aplicada,
suspensão de funcionamento até hinta dias; e, na reinei-dência continuada, cassação da respectiva licença. Art. 4'~ S~ prejuízo das- sanções previstas no artigo
anterior, aos transgressores desta lei é vedada a concessão de financiamentos por entidades estatais da administração centralizada ou descentralizada.
Art. 51' O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação.

1-CEC e 2, de ple.

Os Senhores Senadores que as aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matêriã vai à Comissão de redação a fim de redigir o
vencido para o segundo turno regimental.

aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 93, DE !980

n~"s.

1~'

dê--se a seguinte redação:

..Art. 19 Ficam os produtores de filmes para cinema e televisão, telenovelas, de programas e novelas radiofónicos, em todo o País, obrigados a produzir, para cada cinco filmes, telenovelas, ou programas de rádio, inctusive novelas, pelo menos um ou
uma sobre a história brasileira ou seus vultos."

c

EMENDA No 2
(De Plenário)
Ao Projeto de Lei do SenadO n~' 93, de 1980
Ao art. l~>, dê--se a seguinte redação:
..Art. 1~' Ficam os produtores de filmes para ci~
nema e televisão, novelas, inclusive rádio, em todo o
País, obrigados a produzir, para cada cinco fUmes
realizados, pelo menos um sobre a História do Bra~
sil ou sobre seus vultos, quando financiados por empresas pública."

O SR. PRESIDENTE (João Lobd) Item :Z:
Discussão, em turno único, da rCdação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~'
64, de 1985), do Projeto de Lei do Senado nl' 303, de
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dá
nova redação ao item IV do art. 41' da Lei nl' 6.226,
- de 14 de julho de 1975.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
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Encerrada a discussão a redação final é considerada
definitivamente aprovada nos termos do art, 359 do' Re. gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)
Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei_da
Câmara n~ 166, de 1984 (n9 1.769/83, na Casa 'de
_origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re~
pública, que autoriza a reversão, ao Estado de Mato
Grosso, do t_erreno que menciona, tendo

O projeto vai à Câmara dos Deputados.

h a seguinte a redação final aprovada;

Redação final do Projeto de Lei do Senador n9
303, de 1980, que dá nova redaçio ao item IV do art.
4'? da Lei n"' 6.226, de 14 de julho de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O item IV do art. 4"' da Lei

n~'

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. S'i', item Ill, da Lei n•
3.807, de 26 de agosto de 1960, bem como o dos se~
gurados facultativos, dos domésticos e dos trabalha~
dores autônomos, somente será contado quãndO ti·
ver havido recolhimento da contribuição previdenciária correspondente aos períodos de atividade."
Art. 29
cação.
Art. 39

Pareceres favoráveis, sob n9s 78 e 79, de 1985, das
Comissões:
_ - De Agricultura e
- De Finanças.

6.226, de 14 de

julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de
tempo de serviço federal e de atividade privada, para

Esta lei· entra em vigor na data de sua publi-

Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar fazer uso
da palavra, encerro a discussão. (Pausa.)
Estâ encerrada.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estâ aprovado.
O projeto irã à sanção.
~ o seg]J.inte_ o projeto aprovado .

Revogam-se as disposições em contrârio,

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)
Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 166, de 1984
(N9 1.769/83, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República

~

Discussão. em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
112, de 1985), do Projeto de Resolução n9 _1, de
1985, de autoria da Comissão Diretora, que dispõ~
sobre a incorporação aos proventos de aposentadoria de servidores inativos do Senado Feder~!. da
Gratificação de_ Nível Superior e dâ outras providências.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar fazer uso _
da palavra, encerro a. discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovãda, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.

~

Autoriza a reversão, ao Estado de Mato Grosso,
do terreno que menciona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. )9 Fica o Poder Executivo autorizado a promo~
ver a reversão, ao- Estado de Mato Grosso, do terreno,
com ârea de 10 ha (dez hectares). situado no Campo de
Demonstração, no Município de Vár~ea Grande, naquele Estado, doado à União Federal, através da Escritura
de I3 de janeiro de 1949, retificada e ratificada em 25 de
julho de 1976 e transcrita sob o n97.188, no livro n9 2, do
CID-tório de Regístro de Imóveis da Comarca de Cuütbá,
em lO de junho de 1978.
Art. 29 ~ta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.

O projeto vai à promulgação.

b a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resoluçilo n9 1, de

1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
~ Presidente, nos termo;> do art. 52, item
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

, DE 1985

0~ sobre

a incorporação aOS proYentoS de aposentadoria de senidores iaativos do Senado Federal,
da Gratificação de Nível Superior e dá outras provi~
dências.

_
O Senado F:ederal resolve:
Art. _19 A Gratificação de Nível Superior, instituída
pela Lei n' 6.323, de 14 de abril de 1976, com as modificações posteriores. incorporaMse aos proventos dos serviM
dores aposentados anteriormente à vigência da Res_ow
loção n9 21, de 1980.
§ 1' A gratificação de que trata este artigo não pOderã ser paga cumulativamente com qualquer parcela· incorporada aos proventos e cuja percepção ou retribuição
seja com ·ela considerada incompaHvel.
§ 29 O disposto neste artigo 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. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (João lobo)~ Esgotada a ma·
téria constante da Ordem do Dia.
Hã orador inscrito.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Odacir Soa-

res.
O SR. ODACIR SOARFS (PDS- RO.I'ronuncia o
seguinte discurso.)_- Sr. _Presidente, Srs. Senadorc::s:
O primeiro exemplo do que poderã ser Onovo Governo do Estado de Rondônia não foi dos melhores. Registrei, na última semana, o que estava• pretende-ndo fazer o
novo Governador, Sr. Angelo Angelin, com o Banco do
Estado de Rondônia: sem qualquer explicaçã~. sem ex~
ptícitar as suas verdadeiras intenções, Sua Excelência determinou ao Presidente do BERON que suspendesse todas as operações de crédito do Banco, até posterior decisão- dele, Governador. Suspender atê aquelas operações
de Crédito que estavam cm andamento e cuja liberação
e~;a muito esperada, mesmo porque os tomadores dos recursos jâ estavam com seus programas em franco desenvolvimento e a não liberação do crêdito iria causar sérios
e irreparâveis prejufzos financeiros à economia de Rondônia.
Para felicidade de todos aqueles que, como nós, estão
preocupados com o Estado de Rondônia, -o presidente
do BERON ouViu a diretoria e, Usando de um direito
inalienâvel, exerceu O Poder que lhe conferem os Estatutos e repudiou, com inabalável firmeza, a absurda e mal
intencionada ordem do Governador Ângelo Angelin.
Agindo assim, o presidente do BERON protegeu a integridade operacional do Banco, preservou-lhe o patrimô' niõ e iinpediu que uma intenção atabalhoada se concretí-
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zasse, com danos que seriam gravíssimos para a econo·
mia de Rondônia e para as classes empresariais que lã se
instalaram, promovendo o progresso do Estado que tenho a honra de representar aqui no Senado Federal.
O que acabo de dizer tem a intenção objetiva de alertar a todos quanto ao que pode ser feito em detrimento
daquele Estado, cujo potencial é enorme, e que jâ estã
cumprindo a sua determinação histórica de ser uma unidade da Federação, que contribuirá para o desenvolvimento e o progresso do nosso País.
Daqui denunciaremos, quando oportuno, outros desmandos que venham a ser praticados pelo novo Governador, Sr. Ângelo Angelin, os quais possam colocar em
perigo a estabilizada situação económica, financeira e
organizacional do Estado de Rondônia.
Esta posição estável traduz-se nos mímeros que tenho
_a satisfãção de apresentar, aqui e agora, para que fiquem
registrados e sirvam de comparaÇão com os resultados
do Governo (ou desgoverno) que há tão pouco tempo se
iniciou - o do Sr. Ângelo Angelin.
Refiro-me ao Ofício n9 I 18, de 15 de maio corrente, do
Secret""río _de Estado de Planejamento e Coordenação
Geral de Rondônia, Doutor José Laerte de Araújo, enviado ao ex-Governador Jorge Teixeira de Oliveira. O
Governad_or Jorge Teixeira é homem a quem a História
deve o registro sereno e reconhecido pelo excepcional
serviço que prestou à Nação como Prefeito de Manaus e
como Governador, primeiro do Território e, depois, do
Estado de Rondônia, que ele, com o seu trabalho, a sua
capacidade de organização, a sua energia, o seu vigor e a
sua criatividade, conseguiu implantar e deixar funcionando e pronto a arrancar na caminhada para o progresso e o futuro promisso! do Estado.
No oficio a que me referi, o Secretãrio José Laerte de
Araújo relata ao Governador, objetivamente, atguns.dos
principais resultados obtidos pela SEPLAN de Rondônia em apenas dois anos e dois meses em que esteve à
frente da Pasta do Planejamento do meu Estado.
As informações relativas aos indicadores económicos
e financeko_s do Estado, decorrente da ação integrada de
_;rrreçadação __ do Bsl:adQ,_.c:l.es_em:P;n!_l._ada Q_ela ~e~!etaria
de Fazenda de Rondônia com as deirulis SeCi-f:tarias de
Estado, dão bem o exemplo do que foi uma administração segura, competente, eficiente. Sem falsa modéstia.
e até como um prêmio intelectual, reconhece o Secretário
José Laerte de Araújo que os servidores da SEPLAN e
da Secretaria da Fazenda de Rondônia estão tomados de
justificada euforia, por causa dos resultados que alcançaram.
1:: verdade que, em face dos números que mencionarei
em seguida, o Estado de Rondônia, respeitadas as esca.:
!a~ de comparação. é, no Brasil, o quC goza de melhor
saúde finanCeira ... atê o momento. Daqui para a frente
não sabemos como será.
O atu~l Gov~_rno, se competente, se sério, se responsável, se honesto, j,oderá utilizar-se de todos os instrumentos encontrados e realilar um bom trabalho, pois as finanças e a estrutura operacional de Rondônia estão em
excelente situação.
A cada passo dado pela Administração anterior, novoS e bons resultados.
O Orçamento do Estado, aprovado pela Assembléia
Legislativa em 11 de dezembro de 1984, estimava um
equilíbrio entre a Receita e a Despesa de CrS 364 bilhões,
624 milhões e 700 mil. Ao ser atualizadQ em 30 de abril
último, portanto, apenas quatro meses do exercício de
85, o Balancete da Secretaria da Fazenda já apresentava
um volume de CrS 514 bilhões, 598 milhões C 729 mil.
Portanto, em apenas quatro meses obtinha~se CrS 149
bilhões, 974 milhões e 29 mii a mai; do que o estimado
para dado o ano de 1985.
Atê: 30 de abril, o Estado tinha empenhados CrS 290
bilhões, 549 milhões e 944 mil, compromissos Cjue representam _ajleilas 56,4 por cento do orçamento atualizado.
Todas as obras contratadas devem ser conclufdas no
quarto trimestre, isto é, até o final de setembro. Se,. no
entanto, não se considerarem as obras que jã foram lici~
tadas, mas que se iniCiarão apenas no próximo verão, os
compromissos assumidos pelo Governo anterior, do Go~
vernador Jorge Teixeira, não ultrapassariam a 33 por
cento do orçamento atualizado.
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Deixou o Governo Jorge Teixeira um disponível a em~
penhar da ordem de CrS 223 bilhões, 948 mHhões, 785

mil. Se considerarmos que o Orcan:tento após 3Q_d_e abril
registrará um acrêscirilo natural, decorrente da atuali~
zaçãu devido à inflação, esse valor aumentará substan~
cialmente, Isto sem contar com a eficiência da mãqUina
arrecadadora implantada pelo Governo anterior e que,
se não for desmontada nem prejudicada pela nova admi~
nistração, contiriuará a aumentar a arrecadação, obtendo novos e melhores resultados,
Com as folhas de pessoal, outros custeios e investi-

mentos realizados, a Administração Jorge Teixeira apH-::
cou, atê 30 de abril, CrS 168 bi1hões, 205 milhões e 130
mil.
Os Ministros de Estado do Planejamento e do Interior

assinariam, até 31 de maio corrente, Portaria_ destinando
Cr$ 92 bilhões e 200 milhões para o Polonordeste; e até
10 de junho, mais CrS 4 bilhões e 800 mil para o mesmo
~rograma. h da mãxima importância que não haja prejuízo na alocação desses recursos, pois o POLONOROESTE, que recebeu dos Governos anteriores volume
de recursos que nos permitem considerá-lo o ..carro chefe" de Rondônia, deverá continuar a receber, da chamada Nova República, pelo menos o mesmo tratamento.
Devo registrar, também, a excelente condição de disponibilidade de recursos em Banco. No caixa ünico do
Banco do Estado de Rondônia, em 15 de maio, existiam
CiS 98 bilhões, 50 milhões e 700 mil. Nas subcontas das
Secretarias de Estado, na mesma data, mais de CrS 7 bilhões, 874 milhões, 147 mil e 985. Para o Polonordeste
existiam Cri 4 bilhões, 61-3 milhões, 453 mil e, para outros convênioS mantidos pelo Estado, mais de CrS 2 bilhões, 78 milhões, 711 mil, totalizando o _disponível em
Bancos CrS I 12 bilhões, 647 milhões, 11 mil e 985.
Aguardava-se a liberação, pelo Governo, de mais de CrS
31 milhões para o Polamazônia, mais CrS IObilhões, 461
milhões e 147 mil para o Polonoroeste e 11 bilhões de
cruzeiros para programas especiai~. Atê 30 de junho
espera-se a liberação de CrS 1O bilhões, 95 milhões e 262
mil para outros programas que não o PoJamazônia e o
Polonoroeste. devidos no exerc!cio de 1985.
De mãxima importâOcia, Sr. Presidente e Srs. Senado~
res, e para os dados a que vou me referir peço especial
atenção, é a situação que o Governo Jorge Teixeira dei~
xou para o Governador Angelo Angelin quanto ao endividamento do Estado de Rondônia nos próximos dez
anos.
É importante realçar os números que vou mencionar,
para mostrar a responsabilidade e o senso de administra~
dor sêrio e preocupado traduzidos no endividamento de
Rondônia com todas as entidades de crédito,__nacional e
internacional, nos próximos dez anos. _O endevidamento
de Rondônia é de CrS 204 bilhões, 589 p:úl)lões, 16 mil e
766. A prec:;:os constantes, observa-se que, divididos em
dez anos, o Estado terá que desembolsar CrS 20 bilhões e
quatrocentos milhões anu~is que, comparados com a posição do Orçamento atuaHzado em 30 de abril último,
correspondem a apenas 4,7% do totaL Isto mesmo: apenas 4,7% do Orçamento.
No tocante a pagamento de pessoal, houve cuidados
do Governo anterior em não .. inchar" a folha de paga~
menta. Não houve empreguismo, não houve os tão condenáveis "cabides de emprego" de fim de Governo. O
pagamento de pessoal não constitui problema para o Es~
tado de Rondônia. Quan~o .da elaboração do
Orçamento-Programa para 1985, a Secretaria de Planejamento da Presidência da República inforinou ao Governo do Estado que dispunha para pagamento de Pessoal e Encargos Sociais a cargo da União, com base na
Lei Com}'lementar nv 41. de 21 de dezembro de 1981, recursos orçamentários. da ordem di Cr$ 127 bilhões e 800
milhões, o que foi apresentado e aprovado na Lei Orçampntt.ri~
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Em início de março deste ano,junto à SEPLAN /PR e
ao Ministêrío da Fazenda, o Governadqr Jorge Teixeira
propôs a correção orçamentária para atender a todo o
pagamento de pessoal alé dezembro. A SEPLAN /fR
atendeu a complementação atê maio/junho e informou
que, no Governo da Nova República, jâ estava sendo
preparado um Plano Global com os elementos do DASP
para viabilizar recursos de ju_nho a dezembro de 1985.
Confirma-se, portanto, que Rondônia não deverá ter

problema:; com pagamento do seu pessoal em 1985. Isto
se __ a Nova Repóblica não mudar o que está feito
cortetamente.
Quanto a outras políticas adotadas e seguidas pela
Secre~aria d~ ?lanc;:jamento e Coordenação Geral do
Governo anterior, é de justiça ressaltar, no aspecto da
produção de energia elétrica, os esforços do Governador
Jorge Teixeira sensibilizando as autoridades do
Ministério das Minas e Energia no sentido de dar
prioridade - porque é prioritária - à construção da
Usina Hidre1étrlca de SamueL
Samuel deveria ficar pronta em 1985, este ano. Mas as
dificulda~es _ec~n~mico-financeiras do País obrigaram a
atrasar a obra; agora, o Governo Federal anuncia que a
-operação só se dará _em 1990. Manifesta o Se_t:retãrio de
Planejamento de __ Rondônia a sua preocupação quanto
ao crescimento do Estado, o aumento da população e o
inevit(lvel crescímento da demanda de energia elétrica
por todos os_ setores produtivos. A Companhia de
Eletricidade de Rondônia, CERON, necessita ser
reaparelhada e aumentado o seu efetivo de pessoal, para
que possa acompanhar o crescímento de Rondônia. Os
esforços da administração anterior, neste sentido,
__ co_nquanto aliviassem as necessidades de mais energia,
ainda foram insuficientes, porque Rondônia realmente
teve um crescimento extraordinário. Somente em Jg84,.o
Governador Jorge Teixeira alocou recursos à CERON,
como aumento de capital, no valor de Cr$ 4 bilhões e 50
milhões, para reforçar a operacionalização da empresa,
além de ações gerenciais e fiscais. Entre as medidas,
citamos a instalação d~ uma termelétrica em Ariquemes,
a "implantação de duas grandes usinas a diesel, uma em
Ji-Paraná e a outra em Pimenta Bueno, tendo sido
proporciOnado Um urgente e substancial reforço e
Vilhena.
No saneamento básico, deu-se início _ao processo que se encontra em fase finai de implantação nas cidades
de Presidente Médici e Ouro Preto d'Oeste. Em
A~riqlierileS, o saneamento básico já foi iniciado, estando
tudo preparado para também começar em GuajaráMirim e Vilhena, alêm da ampliação na capital e em
outras cidades_..
Diz o ~~cretário de Planejamento no seu ofício ao eXGovernador que a determinação e a coragem do
Governador Jorge Teixeira ficaram marcadas na
memória de todos os rondonienses quanto à política de
amparo e proteção ao_ meio ambiente, atravês de uma
ação CientífiCa e raciõnãl em relação às florestas. às
reservas indígenas, a1ém de programas de obras, de
caráter preventivo, para reduzir o índice de malária.
- Neste particular, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo
ressaltar a visão da Assembléia Legislativa do meu
Estado q~ando da apreciação e aprovação da
Constituição de Rondônia, que se preocupou com a
política de proteção ao meio ambiente.
Outro destaque merecé a atuação do Departamento de
Estradas de Rodagem, responsável por toda a política de
construção, de manutenção, de pavimentação e de
operação do sistema de transporte rodoviário em
Rondônia.
Devemos· realçar a implantação das residências de
manutenção rodoviária nos Municípios de Colorado do
Oeste, Cacoal, Rolirn de Moura, Jí-Paraná, Ouro Preto
d'Oe.ste e Ariquemes. Essa iniciativa de DER deu-lhe a
ple"na capacidade de _atuação em todos os recantos de
Rondônia onde existam rodovias estaduais.
A atuação do DER de Rondônia Colocou-o no nível
dos países d~_ maior desenvolvimento rodoviário do
-mundo e car-acteriza que a política adotada foi
absolutamen~e_ séria, sem o empreguismo tão
condenável. Vale registrar que, enquanto no Estado de São Paulo
existe um _-.servidor para cada 0,9 Km (900 metros) de
rodovia, média que ê, aliás, do Brasil, em Rondônia
existe um servidor para cad!! 6,_7 Km de rodovia, sendo
meta do DER atingir o_ índice de um servidor para cada
IO Km de rodovia~
__ Deix.ou a melhOr impressão o trabalho realizado pela
administr~~o do Banco do ~stado çie Rondônia, que jf
pÕssui 20 agências em todo o EStado e duas lojas de
poupança. O BERON opera com as taxas mais baixas do
mercado e apresentou um resultado líquido auspicioso.
-Respeitadas as escalas e comparativamente a outros
estabelecimentos bancârios do Pars, podemos aftrmar
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que o Banco do Estado de Rondônia ocupa lugar de
destaque no cenái-io nacional.
Iniciativa da maior importância foi adotada pelo
Conselho de Desenvolvimento Económico e- Social,
através do qual se engajou todo o empresariado privado
do Estado para participar no desenvolvimento de
Rondônia. Mesmo considerando as restrições quanto ao
fornecimento de energia elétrica, foi implantada politica
visando à transformação de produtos primários em
produtos do setor secundârio, despertando·se o setor
terciário.
No campo da agro indústria foi iniciado o processo de
implantação da usina de álcool e da usina de calcário.
Para nào me alongar, Sr. ,Presidente, Srs. Senadores,
registro com satisfação os esforços do Governo anterior
de Rondônia, deixando projetado e em condições de ser
executada, até 1986, a pavimentação das rodovias de
Porto Velho. a R,_io Branco, Guajará-Mirim a Abuanã,
Vilhena, Colorado, Pimenta Bueno a Rolim de Moura,
Cacoal a Rolim de Moura. Essa pavimentação
contribuirá, de maneira marcante, para a redução do
custo de vida de toda a população.
Ao finalizar esse registro, que c·onsidero de justiça,
parabenizo a equipe de servidores públicos que, em
todos os níveis, integraram o Governo de Rondônia na
administração Jorge Teixeira. Ao mesmo tempo,
manifesto a minha apreensão quanto ao andamento do
novo Goveri:w, cuja -primeira amostra pretendendo
sustar todas as operações de crêdito do Banco do Estado
de Rondônia, sem razões que justificassem essa medida,
foi das mais desastrosas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (João Lobo) -Não há mais
oradores inscritos.
Em virtude da aprovação do requerimento solicitando
a nào realização de sessão do Senado amanhã, a
Presidência designa para sessão do próximo dia 7 sextafeira, a seguinte:
'

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do ReqUerimento n"' 57, de
1985, de autoria dos Uderes Gastão Mtlller 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 crédito externo no valor de cinqUenta
milhões de dólares.
2

Yotação, em turno único~- do Requerimento n"' 58, de
_1985, de autoria dos Uderes Gastão Mííller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do
Regimento Interno, urgência para o Oficio n'~ ~/8, de
1985, através do qual o Prefeito municipal de Anápolis
(GO), solicita autorização do Senado para que aquela
prefeitura possa realizar operação de emprést!m-o
externo no valor de USS 3,500,9QO.OO (três milhões e
quinhentos mil dólares.)
3

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado nl' 26, d_e_1979, de autoria do Senador Orestes
Quércia, qüe acrescenta parágrafos ao art. 517 da
ConsolidaçãO das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob nl' 184 e 185, de 1984, das Comissões:
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e - de Le"gislaçio Social, favorável.
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 escolha 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 Educaçilio e Cultura, favorável.
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.9 Sr. Lomanto Júnior -

s
Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"' 340, de 1980, de autoria da Senac;iora Eurice
Michiles, 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, tendo
Pareceres, sob n9s 445 a 447, de 1984, das Comissõe~:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Legislaçil.o Social, Javorável; e
-de Finanças, contrário, com voto vencido, em
separado, do Senador Jgrge KaJume.

6
Votação, em primeiro turno (apreciação-preliminar da
Cons_titucionalidade, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 18,
de 1980, de ~utoriã. do Senador Itamar Franco, que
dispõe sobre aposentadoria especial do músicO, tendo
Pareceres, sob n'~~ 1_.032, de 1980 e n~" 415;" de 1984, da
Comissão:
-de Constituição e Justiça, ]9 Pronunciamento; pela
inconstitucionalidade; 2~> Pn;munciamento: (reexame
ratificando .~e_u parecer
solicitado em Pl~ãrio)
anterior.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO .SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE4-6-85 E
QUE, ENTREG.UE À REV1SÃO DO ORA.DOR:·
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE~ .
O SR. liUMBERTO LUCENA - (PMDB - PB.
Para encaminhar a votação.) ~ Sr. Presidente e Srs.
Senadores: Após pertinaz mOlê"itia; faleceu aos 85 anos de idade o
ex-nep·utado, o Cons.tituinte de 1934, ex-MinistrO_ do
Tribunal de Contas da União, ex-Chefe da Casa Civ11 da
Presidência da República no Gove.r.n_o do. General
Eurico Gaspar Dutra, José Pereira Lira, paraibano e
brasileiro dos mais ilustres que, na êpoca em que exerceu
as suas atividade.s na vida pública, tanto no Poder
Legislativo quanto no Poder Executiv.o. prestóu
inestimáveis se·rviçós ~ Pátria. ... .
Desde muito jovem, José Pereira Lira. demonstrou
pendor muito· acentuad.Q __ para o- Dir6íto e, por "l!iso
mesmo, bacharelou-s.e_rn_uito jovem ainda, exercendo,
por muitos anos, a advocacia e, depois, ded_icando-se, em
várias universidades, inclusive na Universida.de de
Brasília, à cãtedra como professor catedrãtico de Direifo
Civil, deixando aos seus alunos a lembrança de um
verdadeiro cultor do Dir~ito., -=Mas, se Josê Pç.rcíni Lira fOi advogadO e prOfessor
universitário dos mais .em.éritps, n~os_e pode esquecer
também a .sua vocação polític·a;pois iililitou n.as hostes
de vãrios partidos políticos com muita competência e
·
-=- -_
patriotismo.
Lembro~me, ainda, da sQa partiCipaçãO ativa no exPartido Social Democrático a· rifvel nacional e a nível
estadual na Paraiba, ao qual também pertenci. Embora
tendo divergido desse eminente paraibano morto;
durante certo período de sua vida política, poiS -no
Governo Outra, abriu no ex-PSD paraibano uma
dissidência com grandes repercuSsões na política
estadual, não posso, entretanto, calar-me neste instante
em que ele desapareceu, objetivamente, para prestar à
sua memória as homenagens a que tem direito, em nome
do PMDB em nome da Paraíba e, tenho certeza, enl
. nome de toda a sociedade civil brasileira.

ap~rte'?

O Sr. Lomanto Júnior - Nobre Líder Humberto
Lucena, eu não poderia deixar de manifestar meu grande
pesar pelo falecimento do Professor Josê Pereira Lira.
Conheci aquele mestre, ensinando Direito a um ·dos
meus filhos e tive, naquela época, a felicidade de
·conhecer um grande homem, um grande mestre, um
homem cheio, pleno de espirita público e que, já
aposentado, já tendo atingido a idade da compulsória,
continuou ensinando._ Era a sua paixão o ensino e a sala
de aula se constituí<!. no local que m-aiS o agl-adava, que
mais o fazia feliz. Ainda hã poucos dias, continuava -ere
dando aulas, desta vez a um segundO filho que estud_a
· Direito na Universidade de Brasília. Era motivo de
orgulho para os alunos em ver aquele professor que,
- tendo ultrapassado os 80 anos de idade, continuava· com
aquele élan, com aquele entusiasmo, tendo a sala de aula
- repito - como o ambiente que mais lhe fazia feliz.
Neste momento, eu me aSSocio às -palavras do
conterrâneo do Professor José Pereira líra, o nobre
Líder Humberto Lucena, transmitindo o sentimento de
pesar, associando-me às palavras de saudade e de tristeza
e.r.e~istr_ando,.. _com_. o _meu aparte, a minha admiraçãO por
aquela ftgura que morreu nO trabalh(), que fez da
profTssão de professor um sacerdócio. Portanto, receb<!
V. Ex• a minha solidariedade, neste momento em que a
Paraíba perde um dos seus pró-homens.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296, do. Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Sena-dor n'~~329,_de 19SO;
de autoria do Senado Pedro S(nion; que révõgã-a Lei n'~'
6A815, de 19 de agosto de 1980, que define a Sit~a:ção
jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho _
Nacional de Imigração e da o·utras íirovidéhcias, teifdo Parecer, sob n'~~ l.l44, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Nada mais havendo a tratar~ declaro encerrada a prese-nte sessão:

Permite V. Ex• um

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado
pelas palavras de V •. Ex• que se associa d.~_maneira tão
expressiva a essa homenagem que o Senado ora presta ao
ex-Deputado, ex-Ministro e ex-Professor José Pereira
Lira.
OSr.

Ne~!i(m

Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honr.a.
·O Sr. Nelson Carneiro·- O Professor Pereira Lira foi
um··dos mestres que pontifici.rarn rio R:'io~Oe Janeiro·e,
depois, na Universidade de Brasília. Seus méritos V. Ex•
jâ os ressaltoU Com a colaboração, com a ajuda do ilobre
Senador Lo manto Júnior. Poderia dizer que fof ele ainda
_...:._e certamente _y. "Eic.• o _Qeclarara....- 2=fundador,_ o
inspirador e o criador da Academia BrasilíeiiSe de
Letras; foi o homem- que· aglUtinou os intelec.tuais ·_de
Brasília, -para- que se organi"zB.Ssem numa· academia: E
mais aftlda: a sua passagem pela vida política marcada
pela assístêncía·, pela colaboração ao Governo Gaspar
Dutra no culto da Consllttfição, o Credencia à admiração
e ao respeitO a sua memôria. E para que a sua obra. não
ficasse inCompleta, deixou ele dóis filhqs il~tres que
seguem a esteira de sua vida: o Professor R~cardo Pet_eíra
Lira, atual. Presidente da U.ERG, eminénte civilista
brasileiro, e o Dr. Paulo Lira, cuja competência·e Cujo
renome são notórios. Não foi só ã. Paraíba que perdeu
um grande filho, um homem ilustre; o Brasil perdeu uma
das suas mais lúcidas inteligências.
- O SR. fii.ÍMBERTO LUCENA - V. Ex• tem toda
razão, pois o Professar Pereira Lira tinha,- realmente,
uma dimensão nacional.
O Sr.__ ~iz

V_ia~a ~V. Ex~

'!le permite um aparte?

O SR. liUMBERTO LUCENA ~-

Ouço V. Ex•

õ Sr. LQ.fi_viarm.:-:- Desejo associar-me às palavras de

V. Ex~. pOrqüe "eu conheci o PrOfesSor"Per~ra_Lira desde
a época em que ele trabalhou na Casa Civil do Presidente
Gaspar Outra, onde, como é sabído, teve papel político
de -grande impor~ância, de grande influência, talvez até.
muito maior doquehoje se possa pensar, mas a HiStória,
cenamenfe, irfi. revelar o quanto foi . importante a
presença dó Professor Lira junto ao Preside.nté Dut~a,
sobretudo fazendo co~ que aquele Presidente, que era
um militar, um antigo Ministro da ditadura de Getúlio
Vargas, se transformasse naquele homem respeitador da
Constituiçãõ do País. Além -dessas virtudes de carãter
pofítico, Pereira Lira se distinguía ·pelo gosto que teve
pelo magistério, quer no Rio de Janeiro, querein Brasília
onde foi dos mais eminentes Professores da nossa
Universidade, na qual, apesar de sua idadejã avançada,
continuou a trabalhar com aquele mesmo gosto, aquele
nlesmo afinco~ aquela mesma dedicação que ~ a marca

do homem voltado pata o ensino. Ele erã, além disso,
·um intelectual: Presidente da Academia Brasiliense de
-Letras, que deve a ele, sobretudo na fase mais diflcil da
sua formação, da sua geração, um serviço inestimável.
Vê-se, assim. que, por todos esses aspectos, Pereira Lira
foi um hóinem que não apenas ilustrou ..o Brasil, mas
serviu muito à Paraíba e a sua gente. Quero, pois, me
associar às palavras de V. Ex~ dando este testemunho,
certamente desvalioso, mas um testemunho muito
sincero do apreço, da estima e da admir~ção que tive ao
grande homem público da Paraíba.

O SR. HUMBERTO LUCENA.- No seu aparte.
nobre Senador Luiz Viana, não falou apenas o-senador
ilustre que V. Ex• o é, Presidente, inclusive, desta Casa,
que sempre lhe reverenciou pelos grandes serviços
prestados à nossa instituição e ao Congresso Nacional,
mas também o historiador. V. Ex•, com o seu talento, em
poucas palavras traçou um perfil sintético do Professor
José Pereira Lira. par~, sÓbretudo, exaltar o
extraordinãrio papel que ele desempenhou junto ao exPresidente Eurico Gaspar Du tta, no que tange ao
respeito rigoroso à legalidade constitucional, de tal sorte
que aquele nosso saudoso ex-chefe da Nação costumava
indagar dos seus interlocutores, que o questionavam
sobre algo relacionado com a ordem jurídica vigente se
- constava do .... "livrinho'\ que era justamente a
Constituição de 1946, que estava sempre à sua frente, na
sua mesa de trabalho, com'o uma bíblia que ele jurou
cumprir e realmente a cumpriu até o.. final do seu
mandato.
O Sr. Luiz Viana- Temos, inclusive, dois episódios
de que Pereira Lira participou: as· tentativas de
intervenção nos Estados do Piauí e de São Paulo.
O SR. HUMBERTO LUCENA c- Exatamentel E
tanto a lembrança de V. Ex• procede que eu me recordo
de que, nos idos de 1964, logo após a deposiÇão do Presidente João Goulart, houve um movimento espontâneo,
do qual o Senador Nelson Carneiro de~e estar lembrado,
- de vários setores partidáríOs no sentido de fazer com,que
o ex-Presidente Eurico G'aspar Outra voltasse à Presidência da República,justamente naquela fase cont.urbada da vida naciqnal,_numa homenagem sobretudo ao seu
apreço à legalidade constitucional.
O Sr. t:.ourival Baptista aparte?

Permite-me V. Ex• um

O SR. liUMBERTO LUCENA -, Pois não. nobre
Se.nador.
O Sr ... Loi.l~val Baptista- Eminente Senad.or .Humber:tP Lucena, co.nheci o Professor José Pereira Lira atra-vêS do nosso saudoso Colega, Senador Rui CarneírO, quedele era cunhado. Os ef.l)..inenfes senadores qUe apai:"tearam V. Eic.• já disseram cia persoti.alidade de José Pereira
Lira,--e*.-Chefe da Casa Civil do Governo Outra. Foi ele
o articUlador principal dO ACordo.lnterpartidãrio Específico daquele governo; era o homem do entendimento, da conciliação, que muito contribuiu para que hou~
vesse no Governo Dutra aquele entendimento entre os
partidos, os ministérios da UDN, do PSD, o que fez_c9m
que aqueles anos de governo decorressem em paz e tranqUilidade~ Intelectual, foi um dos fundadores.da Academfi Brasilierise de· Letras e professor universitário, não
só no Rio como em Brasília. Sergipe, através da minha
voz, associa-se às homenagens de pesar Pelo desaparecimento desse grande brasileiro, desse grande paraibano
que honrou as tradições da terra de V, Ex•.
O SR. liUMBERTO LUCENA- Agradeço a contribuiçãO de V. Ex! ao meu pronunciamento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao concluir, devo dizer
que o nobre Senador Nelson Carneiro tem inteira razlo
quando lembrou que o ex-professor Pereira Lira foi o
fundador da Academia Brasiliense de Letras, como também o foi do Instituto dos Advogados do DistritO Fede>
rale que terminou os seus dias, como todos hoje o recordaram, dando aulas na Universidade de Brasflia~ Talvez,
justamente por ter cultivado, até os últimos anos da sua
vida, a sua mente, é que ele tenha conseguido prolongar
a sua existência até os 85 anos.
O Sr. Nivaldo Mathado -·Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. HUMBERTO LUCENA~ Com muita honra.-0 Sr. Nivaido Machado - Senador Humberto Lucena, à justa homenagem que V. Ex' presta à memória do

Professor José Pereira Lira, associa-se o Partido da
Frente Liberal, tanto que subscreveu, por meu intermédio, requerim-ento de V. Ex.~ nesse sentido.. Não tive o
privilégio nem a honra de conhecer pessoalmente o ilustre homem público recentemente desaparecido_ Mas
logo após o País voltar à n~rrp.alidade democrâtica, em
47, passei a identificar os Seus atas, como um dos assessores mais eminentes, na condição de Chefe da Casa Civil do Presidente eleito, à época, o Marechal Eurico Gaspar Outra. E bastaria a sua preocupação de respeitar a
Constituição. que para o Presidente Outra era um códiw
go de honra, para conceituáwlo como um dos melhores
homens públicos desta República. Creio que não ter:ia
nada mais a acrescentar àqueles depoimentos tão expresw
sivos oferecidos a V. Ex', em ap~_rtes, pelos _eminentes
Senadores Luiz Viana, Lomanto Júnior, Nelson Carneiw
ro e Lourival Baptista, porque mais do que eu, que apew
nas acompanheí os seus atas, eles partiCiparam da vida
pública., naquele momento político, em que o Professor
Pereira Lira se a1teou no conceito dos seus conterrâneos.
Por isso é que, associandowme às homenagens que o Sew
nado presta à memória desse eminente homem público,
quero dizer que nós, aqui; estamos praticando um ato de
inteira justiça, reconhecendowlhe os méritos e
proclamandow!he as suas indiscutíveis virtudes.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, com as manife5taçõ-es -da-grande maioria dos
Senadores presentes neste plenário, fica, portanto, paw
tenteado que esta era uma homenagem inadiável à mew
mória de um dos mais eminentes bra~ileíros, que deram
uma contribuição imensa à vida pública do nosso País,
José. Pereira Lira.
Era o que tinha a dizer.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALEXANDRE COSTA NA SESSJO DE4-6-85 E QUE.
ENTREGUE ÀREVISAO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERlORMENTE.

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Pronuncia o seguinte discurso.) ----Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Devo fazer algumas considerações sobre o que alguns
denominam reforma agrária, mas que. na realidade,
nada mais é, dito por outras autoridades, do que a execução do Estatuto da Terra, lei vigente desde 1964. Não
quero também, Sr. Presidente, e peço a Deus que não se
inclua no pacto moral hoje proposto pelo Senador das
Alagoas, Carlos Lyra, assunto da maior importância para a Nação brasileira, para os rural_is.t_as e para os proprietários e produtores deste imenso- território. A terra é fator de produção, ens4tam __os__manuais de
economia potftica, e não hã o Que disCutir, porque ninw
guém contesta. Ela o é na medida em que pode ser manuw
seada para que dela se retirem os produtos da agricultuw
ra, da pecuária e da extração mineral; não ·deixa de sê--lo
tambêm, há que se convir, se nela assentam seus lares os
trabalhadores urbanos. Um o faz pelo uso direto, outro,
por assentar nela a base familiar.
Desde um ponto de vista político concebe--se a noção
de utilização social da terra, urbana ou rural, de que traw
ta a Constituição do Brasil e seguindo pelo caminho miw
nado dos conceitqs econômicos, a utilização social da
terra deságua nos domínios da produtividade nacional
da terra como fator de produção~
Seria fácil conceberwlhe o aumento_ da produtividade
se a economia agrária" dependesse dela comQ único meio
de produção, para expresSar-se- em econõm2S. ou, se desw
de um ponto de vista eminentemente político, não estivesse em jogo o princípio da liberdade_de-iniciativa e seu
escólio natural, o "instituto do direito de propriedade".
Em realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores ao consaw
grar em seu bojo o uso social da terra, a Constituiç~o vigente opta por um modelo de capitalismo social, de teor
humanístico indiscutível e representando as notórias asw
pirações soei as da Nação brasileira. Se essas conside~
rações são justas, equilibradas e universalmente aceitas,
já não hâ consenso quanto à escolha dos instrumentos da

-ação governamental que haverão de ser acionados conw
vertendo a potência da terra em produção ou ato realizador da economia.
Não há, portanto, Sr. Presidente, disponibilidade de
espaço ideológ"ioo para aceitar, unilateralmente, os conceitos económicos e poHticos que envolvem a terra, seja
esta rural ou não. O modelo de capitalismo social que
inspira as disposições constitucionais é aspiração inequívoca do povo brasileiro, mas não pode aceitar o uso de
instrumentos revolucionários da subversão da ordem
constituída, para a distribuição social do solo, se a açào
do Governo desconhece ou finge desconhecer os demais
fatores de produção que se aliam implacavelmente à terw
ra e se, politicamente, desconsidera o instrumento da tributação como alternativa de ação para melhor dispor do
seu uso segundo a melhor concepção doutrinária.
Há que se considerar, Srs. Senadores, que o Estatuto
da Terra foi letra morta na recente história agrícola do
pafs, não porque lhe falecessem as forças corretoras dos
desequilfbrios sociais d~ campo, mas porque ele não foi
a.cionado enl toda a sua potencialidade. As exceções, que
sempre hão de existir, os focos conflituosos que resistam
à ação terapêutica tradicional do Estat-uto da Terra, estes
-sim, após exame meticuloso, seriam passiveis de trataw
menta revolucionário, pela via da desapropriação, em
nome do uso social da terra. Nessa excepcionalidade não
rotineira o Governo deVeria precaverwse contra as armaw
-rlilhas dos casos feitos, os conflitos artificiais dos eternos
e incansáveis agitadores da ordem social. Não é uma tese
que neste momento defendo, Sr. Presidente. Falo de fato
concreto, documentado; refirowme ao "plano de ação
para manutenção e exercício da posse'' da gleba FUNAI, da localidade de Pontes e Lacerda, no Estado do
Mato Grosso do Sul.
T11:do _o _que at~ agora tenho dito, nobres Senadores,
refCie-se a-princípios gerais que deveriam nortear a ação
do Governo em sua politiCa fundiária,- rrlãS--o plano
anunciado de forma aligeirada pelo Sr. Ministro dos As~
suntoS: Fundiários e pelo Sr. Presidente do Instituto de
ColonizaçãO_ C Reforma Agrária, apenas me faz pensar
na irresponsabilidade com que alguns homens públicos
exercem, alegremente, as funções sociais a que foram
guindados, para cuidar, com seriedade, assim se esperava, dos interesses coletivos.
O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex.' um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Com muito prazer,
nobre Senador.
O Sr. Gabriel Hermes - Nobre Senador, quero me
congratular com V. Ex• e com todos os companheiros e
_colegas que olharem com atenção para. esse problema.
Acabo de chegar do meu Estado do Pará de onde chegou, no mesmo dia, o Ministro paraense, meu conterrâw
neo, prOfessor da nossa Universidade, Professor-Nelson,
que conheço há muito anos, e tive à oportunídade de ver
mais de um encontro do Minist_ro_com as classes mais diw
versas, não 56~ enipresariais corúo tarribém -o órgão máximo que é o da Agricultura do meu Estado. E vi a preocupação, o desapontamento de alguns lados, e já nascendo
muita preocupação, Sr. Senador. Vi mesmo que esse asw
suntQ precisa ser debatido por todos nós. Nós víamos há
pouco Um companheiro do Aéfe dizer da imensidão de
terras que possuí com seringais, onde milhares de how
mens trabalharam e que ele hoje se arrepende de não esw
tar mais atento aos seus seringais. Eu acrescentaria, apenas. não fossem os seringalistas guardando_oueus serinw
gais aquilo talvez fosse capoeira derrubada, queimada
pelos nossos processos primitivos:- Os problemas da
Amazônia divergem tan!o dos do Sul,_ c9.mo .divergem do
Centro.. Por )sso. cieio, nObre Senador, que debates
Como o _que Y. Ex•: está levantando e estudos que outros
companheiros estãO fazendo tornamwse necessãrios. porw
que com isto estamos defendendo realmente a tranqiiili~
dade e_ buscando solução que precisamos ter com a cabeça friã baseados em estudos técnicos e jurldicos bem
acentuados. Congratulo-me com V. E!'-·
O SR. ALEXANDRE COSTA - V. Ex' tem razão,
_apf:nas eu não teria, como V. Ex• diz, preocupação, eu
diria, com o terrorismo agrário que querem implantar no
Brasil e não vamos longe para comprovar isso.
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V. Ex's assistiram hoje, neste Senado da República,
dois Senadores se apressarem para dizer que não têm um
palmo de terra, como se ser proprietário de terra, nesta
Nação, fosse crime. Por essas declarações V. Ex• poderá
-afe-rir o que vem acontece·ndo pe-lo Brasil a fora.

O Sr. Moacyr Duarte- V.

Ex~

permitiria um aparte?

O SR. ALEXANDRE COSTA- Concedo o aparte a

V.

Ex~

com muito prazer, nobre Senador Moacyr Duarw

te.
O Sr. Moacyr Duarte- Há dias, precisamente no dia
24 Ultimo, fiz da tribuna do Senado uma abordagem
sobre o anúncio do Governo Federal de reformulação da
estrutura fundiária do Pais. Conclui o meu pronunclaw
mento da seguinte forma:

Acolheremos a Reforma Agrária anunciada pelo
Governo. E a acolheremos como um imperativo de
ordem social, na expectativa que surja acoplada a
uma política agrfcola adequada às peculiaridades
das diversas regiões geoeconômicas do País, Sem
uma. política agrícola compatível com a realidade
nacional, qualquer Reforma Agrária se frustará na
conSecução dos seus desideratos maiores. Mas conw
fiamos também que no bojo dessa Reforma seja garantida a preservação da propriedade rural, legitimamente adquirida, economicamente ocupada e explorada e socialmente atendendo seus objetivos,
pois este é o espfrito que se insere no Estatuto da
Terra e é também o desejo de todos os brasileiros
que querem tranquilidade e ordem para o seu traba~
lho em favor do progresso e do desenvolvimento
deste grande Páis, onde nos orgulhamos de ter nasw
cido.
Esta é a síntese do meu pensamento sobre a matéria. A
reforma agrária é um impeiãtlVo de ordem nacional, mas
que se faça a reforma agrária em favor do País e não em
favor de certas e determinadas ideologias alienígenas.

O SR. ALEXANDRE COSTA -

Muito obrigado a

V. Ex•, Senador Moacyr Duarte. Vou incorporar, com
muita satisfação, o aparte de V. Ex• a este pronunciaw
menta que, por certo, irá abrilhantá-lo.
Vejamos, Sr. Presidente, a começar pela contradíção
estatística das metas anunciadas, face à limitação de terw
ras disponíveis, temo que o ilustre Ministro da Pasta fundiária proponha invasão de terras estrangeiras para susw
tentar a sua absurda aritmética rural. Ao dispor de 550
milhões de hectares agricultáveis - correspondente a
65% de toda área do território nacional, ...
O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Com muito prazer,
nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Quero louvar V. Ex" pela vatiow
sa contribuição que está oferecendo à Nova República
no setor explosivo, delicado, delicadíssimo, aliás, que ê a
reformei agrária. no Brasil, num país de dimensão contiw
nental e com uma população_ muito aquém da sua ârea.
Defendo a reforma agrária; eU fiz a reforma agrária no
meu Estado, quando gerenciei a c_oisa pública, e nªquele_
tempo, o meu Gov.erno cõ_mprou mais de 300 niil hectares e distribuiu, sem luta e sem atritos, aliãs quem priw
meiro começou a reforma agrãr:ia na Amazonia, foi José
Guiomard dos Santos e eu segui o seu plano de Governo.
Eu perguntaria aos teóricos da reforma agrária, que eu
defendo a reforma agrária no Brasil_,_ ~stou de acordo,
mas qUero perg'untar a e1c1. num debate, co~o se farâ. a
reforma agrária niiina área também continental como a
Amazônia com 5 milhões e 500 mil quilómetros quadraw
dos e uma população de apenas 12 milhões de habitanw
tes? A área territorial da Amazônia comporta a população da Europa ocidental de 400 milbões de hectares~Aí
é que quero saber, corria serA feita a reforma agrária?
Qual o método que seria ou serâ aplicado naquela re-gião, para eu poder aplaudír. Devo dizer a V. Ex•, ressalvando, que sou a. favor da reforma agrária, de uma reforma justa e que venha contribuir para dar terra ao homem
brasileiro que precisa trabalhar.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. ALEXANDRE COSTA- Muito grato, nobre
Senador Jorge Kalume, V. Ex• conhece bem o assunto,
jã foi GoVernador de \Jffi Território ou de um Estado.

Falei em 65%, porque 35% da área do território nacional são inaproveitãveis para a agricultura, correspond~n
do à ocupação urbana do solo, às reservas indígenas, às

reservas ecológicas, às florestais e às minerais, às montanhas, rios, bacias, praias, nascentes - e ao prometer o
assentamento de famílias rurais em 7,1 milhões de novas
propriedades- vejam bem, a irresponsabilidade~ que

hão de somar-se às 5 milhões hoje existentes, o Sr. Ministro de Assuntos Fundiários anuncia à Nação que, ao
cabo de seu plano utópico, o pafs terã 12,1 milhões de
propriedades agrícolas para uma disponibilidade territorial de 550 milhões de hectares. Por sua aritmêtica absurda, vê-se logo, as futuras gerações haverão de herdar
uma estrutura fundiária com uma propriedade média de
45 hectares, a não ser que S. Ex' esteja cogitando da anexação de territórios vizinhos ou do confisco generalizado
das terras jã legalmente ocupadas!
Vão mais longe, Sr. Presidente, pela omissão, as autoridades fundiárias da Nova República. Desconsideram
que nem todo rurícola tem vocação empresarial, que o
campo precisa de mão-de-obra, que nem toda colheita
pode ser mecanizada! __Se todo bóia-fria pudesse ser
transformado em proprietário rural, como nos veríamos
para comer laranjas e hortaliças? Desconhece o Sr. Ministro que o trabalhador_ Tl,lral pode ser um bom empregado, bem remuneraçfp, é claro,_ se cercado _de todas. as
garantias que a legislação trabalhista já confere ao trabalhador urbano? Talvez; S. Ex' precise convers~r_com os
Srs. Ministros da Agricultura, da Saúde e da Educação,
que aliás até agora - paSmenr, pasmem l - não se manifestaram sobre a gravidade da proposta, ao que tudo indica endossada, do Presidente José Sarney.
É que, Sr. Presidente e nobres colegas, engana-se a
opinião pública com um plano irresponsável de loteamento rural e semelhante, em tudo, aos loteamentos criminosos da periferia dos grandes centros urbanos, Nestes, promete-se água, luz;- naqueles, não se cogita da
infra-estrutura, da educação, da difusão tecnológica, da
erradicação de doenças endêmicas, da capitalização do
homem do campo, porque tal como nos loteamentos urbanos tudo isso custa dinheiro- muito dinheiro- que
o Governo não tem para dar e seus Ministros teimam em
desconhecer!
A reforma agrâria proposta é apenas a feição superficial, é a nova letra da música velha e conhecida, alijada
em outros tempos da grande parada da demagogia, or·
questrada pelos agitadores de sempre que necessitam da
desiníormação da opinião--p(;.blica-pafa desviar c Brasil
de seu caminho da legalidade e progresso.
Se a Nova República deseja uma reforma agrâriã., ela
não inova. Não! Até o tftulo é uma mentira: Primeiro
Plano Nacional de Reforma Agrária da Nova República. Não se reforma nada. Aqui, não há lei para que os legisladores reformem. Há o p~ano, todo ele calcado no
Estatuto da Terra, apresentado pelo então Presidente
Castello Branco, no ano de 1964. Vinte e um anos são
decorridos. E que a demagogia agora açambarca, assalta
e lança para a população brasileira como se fosse uma conquista sua, propriedade sua, muda até de nome para
impressionar, jã à cata de votos; à semelhança do que fizeram ern todos esses anos, uma vez quejà se aproxima o
ano eleitoral de 198b. S o povo ignorante, o povo pobre,
o povo humilde a vítima inicial desse Primeiro Plano de
Desenvolvimento Agrário, que é. hoje, uma celeuma na
Nação brasileira.
Não inova porque o Brasil inteiro a deseja. todos nós a
desejamos; porque este Congresso tambêm a quer. Mas,
a Nação a deseja, Sr. Presidente e Srs. Senadores, alicerçada em estudos competentes, nos princípios ~a seriedade de propósitos, após discussão ampla e que atenda
às opiniões de todos os segmentos sociais envolvidos efu
tema dessa magnitude.
O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex' um aparte'?

O SR. ALEXANDRE COSTA- Concedo o aparte a

v.

Ex,f.

O Sr. Odacir Soares - Nobre Senador Alexandre
V. Ex• já. o disse muito bem, que o plano que o

Cos~

Gõveino" acaba de propor ao Congresso Nacional e à s:o~
ciedade brasileira, para discussão, não inova· eni matéria
-de leis, nem em matéria de normas ConstituciOnais, por~
que estas já se encontram inseridas ou na Constituição
Federa[ ou no Estatuto da Terra. Entretanto, V. Ex•
traça um quadro de certa forma preocupante, na medida
em que toda a sociedade brasileira, na medida em que to~
dos nós, democratas, como V. Ex' inclusive, somos favo~
ráveis a um reordenamento fundiãrio, no B.rasil. É neces~
sãrio, indiscutivelmente, que as populações marginaliza~
das dos nossos homens rurais, dos homens que vivem
nas ãreas rurais do País tenham acesso à propriedade da.
terra. E o instrumento adequado para ísso, indiscutível·
mente, ainda é o Estatuto da Terra. Mas o que me assus:
ta, nobre Senador Alexandre Costa, é que, dentro desse
plano, eu localizo, ex:atamente no tópico que trata de co·
Ionização, uma contradição flagrante, entre o que diz o
Ministro Nelson Ribeiro, acerca da mesma colonização
oficial, e o que ele diz, em seguida, à folha 35, a respeitO
da mesma colonização oficial, realizada nos últimos 20
anos, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária- o INCRA- e que lamentavelmente faliu, no
nosso País. Mas, diz à folha 35, o Ministro Nelson Ribeiro; sobre a colonização oficial, o seguinte:

~

..Apresentando custos elevados e longo prazo de
maturação dos empreendimentos, a chamada coloJlb;ação oficial tem acumulado, ao lado- de alguns
resultados positivos, grande número de frustrações.
Ingerências político-pessoais, indefinição na política
de recursos humanos 1 nenhuma ou reduzida partici~
pação do trabalhador rural, das prefeituras e dos
governos estaduais, assistencialismo e paternalismo,
estigmatização do trabalhador rural, dos movimentos sociais e sindicatos, má administração e utili_ zação de variadas f~nnas de intervenção por parte
do INCRA. contribUíram, sem dúvida, para o fracasso Cla consolidação e emancipação de pratica~
mente todos os projetas."
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de terras públicas e pela aplicação correta do Imposto
Territorial Rural. Para isso deve-se considerar as natu·
rais diferenciações regionais, as circunstâncias conj unturais que desestimulam a produção com as elevadas taxas
de juros, a instabilidade da polftica e a garantia de preços
míilimos., pata citar apenas causas mais transparentes.
O documento "Proposta para Elaboração do 1~ Plano
Nacional de Reforma Agrãria"- apresentado pelo Mi·
nistro de Assuntos Fundiários, falseia verdades, valoriza
o que é desprovidO de valor, a par de cometer equívocos
primários em suas concepções básicas, numa tentativa
infrutífera de enganar a sociedade, a começar pelo con..
ceita de latifúndio, que jamais ê definido pelos seus con~
tornos numéricos. Pode-se conceber, pela falta de cri·
térlos que o delimitem convenientemente, que latifúndio
é a propdedade rural do adve~sário político.

O Sr. Joio Lobo- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ALEXANDRE COSTA- Concedo o aparte,
com muita honra, ao nobre representante do Piauí, Se·
nadar João Lobo.

O Sr. João Lobo - Senador Alexandre Costa, o discurso de V. Ex• faz com que pensemos, maduramente,
sobre os conceitos que V. Ex• emite. Homem conhecedor
da realidade brasileira, principalmente dos grandes Esta~
dos, como o Estado de V. Ex', o Maranhão, e como os
Estados menores e mais desabitados deste País; V. Ext
emite conceitos que nos fazem parar para pensar, antes
de adotar qualquer postura pleiteada pelo Ministro da
Reforma Fundiária. Mas. o que acho, principalmenteera-eSte o aspecto que queria apartear no discurso de V •.
Ex~- é que todos nós, em última análise, queremos que
seja feitã uma -reforma agrâria justa, participativa ...

O SR. ALEXANDRE COSTA- Nilo tenha dúvida!

O SR- ALEXANDRE COSTA- Agradeço a V. Ex•

O Sr. João Lobo- ...produtiva, todos nós queremos
isso. O que acho, Senador Alexandre Costa, é a inopor·
tunidade 4a propOsta lançada neste momento. Temos
dezenas de problemas mais urgentes, mais cruciais, mais
prementes de soluções do que a reforma agrãria propria·
mente dita. A reforma agrária ê importante mas não vai
retomar o crescimento deste País, não vai baixar a taxa
de desemprego, não Vai baixar a inflação, não vai aque·
cer os meios produtivos deste Pafs; é mais uma parte ins·
titucional da filosofia deste Governo ou de qualquer go~
verno que se proponha a fazê-la num Pafs das dimensões
continentais, como é o nosso. Acho que a reforma
agrãria, como di~se, é importante, deve ser feita, só não
devia ter esta priOridade que lhe estã sendo dada. não devia tér sido chamada à colação no momento. Temos
prOblemas mui1o_JIJJ~.is_zr_!l:":es, muito mais sérios: aí está
uma inflação que apavora e desorganiza todo o meio fi·
nanceiro deste Pais, ai estâ o desemprego, a recessão, e
estamos nos preparando para discutir a Constituição
deste País. Por que levantar, neste momento, um problema tão complexo, tão volumoso, tão apaixonante, como
é o problema da reforma agrária? Acho, para não dizer
mais, extremamente inoportuna a ocasião de ser levanta·
do o problema. Era este o meu aparte.

que corrobora, para demonstrar que isso é mais uma bagunça agrária, do que propriamente uma proposta para
a elaboração do Primeiro Plano de Reforma Agrária.
A proposta governamental situa-se muito longe desses
pressupostos. Nela não se vê a seriedade que o assunto
requer, beirando a inconseqíiência porque, se algum fim
atinge, é o de desestabilizar o campo, levando ao conflito
um povo paeítico, expondo ao ridículo o GQYerno do_
Presidente José Sarney.
-Por isso mesmo, a proposta governamental, em suas
dimensões verdadeiras, não conta com a adesão dos homens responsáveis que não põem diante de si as paixões
ideológicas.
A reforma agrária por que pugno, Sr. Presidente, que
desejo, que sempre desejei fosse realizada, começa pela
educação, pela oferta de transporte, pela difusão da justiça, pelos planos de saúde púbtíca, pela oferta de finan~
ciamento à produção sem juros escorchantesj com as garantias do preço mínimo e do seguro à produção, pela
oferta de terras aos que, para a administração agrfcola,
estejam ·realmente vocacionados, pelo uso conveniente

O SR. ALEXANDRE COSTA - V. Ex•, como eu, re ..
presentante de um dos Estados mais prejudicados desta
Nação, pobre, cheio de dificuldades, tem o senso e a ex~
periência que colocou no seu aparte. Ningu~m é contra a
reforma agrâria. Aliâs, não dí2; nada de novo, porque
não é uma reforma agrária. Estão mandando para cá o
que pretendem ser a execução do que chamam reforma
agrária, para enganar o povo brasileiro: a execução do
Estatuto da Terra, elaborado no Governo do Presidente
Castello Branco. Não tenho conhecimento, estou aqui
há 14 anos, de um só Senador da Velha ou da Nova Re~
pública- muito embora eu não leve em consideração o
velho ou o novo, porque não acredito nessas mudanças
de um dia para o outro; não acredito que alguém fique
velho de um dia para outro, ou novo de um dia para ou~
tro, nem que mude de costumes de um dia para outro,
n_em fique santo de um dia para outro - a república é a
mesma, o Brasil- como dizia, nenhum Senador levan..
tau o cumprimento dessa lei, durante todos esses ano_s.
São 21 anos de Estatuto da Terra; estou aqui há 14 anos,
e em todo esse temPo assisti a nenhum discurso da Opo--

São palavras do Ministro Nelson Ribeiro. E continuando. dí;z S. Ex•:
"O resultado apareceu através de perda de renda
e evasão de parceleiros, sequer o desenvolvimento
regional pode ser mencionado como bem sucedido."

E, mais adiante, diz o Ministro, paradoxalmente:
"A ação governamental privilegiará para todo
período de execução- do Plano Nacional de Reforma
Agrária a colonização oficial, dando-lhe carâter de
atividade Võltada para a promoção econâmica. social e politica de família de pequenos produtores."

Isso é que me assusta, nobre Senador Alexandre Costa, porque o plano proposto vai ser todo ele implementado através do INCRA, na parte da colonização, Quero
curilprfri'lentar V. Ex• pelo brilhante disCurso que faz nesta tarde.

sição ou do Governo, que levantasse a questão da execução do Estatuto da Terra, que agora aparece sob outro
nome, "Reforma Agrária". e jâ com donó- porque diz:
· ..da Nova República.., jâ tem um proprietário, a Nova
República. Não se modificou a lei, é a mesma; aqui no

que mais se aplica a esse plano, enviado às carreiras para
a sociedade brasileira.

Senado, na Câmara, nem no CongresSo entrou sequer

O SR. ALEXANDRE -COSTA - Com muita honra,
darei logo a seguir.
Por ela nada é impossível; tudo se concebe, pela imprecisão do conceito de latifúndio que a sustenta. Os adjetívos, nobres Senadores, longe de reduzir a incerteza do
substantivo, ignorando~lhe a generalidade, enlarguecem
as dúvidas, aumentam o caso. É o caos da expressão ''latifúndio improdutivo". Improdutivo ê o que não produz,
ensina a boa lógica, conferem os velhos dicionãrios. Entretanto, para meu espanto, o texto governamental afirma; em sua página 4, referindo-se ao conceito fluído de
latifúndio - essas palavras não são minhas, são do documento- "esses imóveis apresentavam em 72, cerca.de
25% da sua área aproveitável não explorada. Essa situação agravoU-se de forma substantiva, tanto que, em
1984, passou a·ser de 41% a ãrea aproveitável não explorada".

-o Sr. Marcondes Gadelha nobre Senador?

uma proposta modificando o EstatutQ d_a Terra e, se não
se modificou, é o mesmo! Se não se modificou, não hou-

ve reforma. Não há reforma de maneira alguma; a lei é a
mesma. Aqui ninguém reclamou, ninguém exigiu que

fosse cumprida mas que, por exemplo, concordo que seja
cumprida exatamente na forma de sua red.ação. Exijo
que seja cumprida não com demagogia, não com esperteza, porque não estamos mais na época dos bobos e tolos.,
nem estamos tambêm na lista do pobre povo brasileiro
marginalizado, naquela, nesta ou nas demais repúblicas
anteriores, que não nos deixaram adquirir o nível necessário para alcançar um desenvolvimento - isso é demagogia, isso não ê boa-fé; não digo nem má-te, digo apenas não é boa-fé. A começar pelo conceito de latifúndio.
Ora, o que é latifúndio? Ouve-se falar em latifúndio improdutivo mas, quando se fala apen~ em latifúndio, deveria ser definido, pelo menos o seu c9nceito numérico.
Latífundiãrios são, os que possuem dois mil, dez mil ou
vinte mil hectares de terra. Mas é o juiz a autoridade
competente para essa classificação.

O Sr. César Cais -
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O texto deixa claro que o índice de ociosidade da terra
varia ao sabor das flutuações conjunturais e que a ociosidade parcial de llma propriedade rural não significa que
ela seja improdutiva, ~a lógica irrefutável que se apreende da fala ministerial. Vou, primeiro, ouvir o aparte do
nobre Senador pela Paraíba e, depois, continuarei fazendo citações do documento.

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois não, nobre Senador César Cais.

O Sr. César Cais- Nobre Senador Alexandre Costa,
V. Ex• aborda um assunto que acredito ser dos mais discutidos, neste momento, no Brasil. Acabo de fazer uma
viagem ao interior do Píauf e a Manaus,justamente conversando com proprietários de terias que estão empenhados em projetas agropecuários ou de plantio de seringueiras, e ao que posso verificar, li com toda atenção,
palavra por palavra, a proposta do I Plano Nacional de
Reforma Agrária da Nova Reptí.blica, e o EstatUtQ da
Terra diz o seguinte:

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador. eu compreendo a cautela com que V. Ex•s, se posicionam diante
desse problema, diante desse tema da reforma agrária.
Agora eu não concordo é com a execração apriorística e
apressada da reforma agrária, da própria idéia da refor_ma agrária, da implementação da reforma agrária-neste
País.

O sR:XLEXANDRE COSTA - Não, V. Ex• está enganado, aqui ninguém está contra. Aliás, queremos que
_ela seja mais urgente, que seja lqgo, até mesmo hoje.

"§ }9 Considera~se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distri· '
buição da terra, mediante modificações no regime
de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios
de justiça social e ao aumento de produtividade".
Em todas estas páginas não tem uma palavra sobre inM
sumos agrícolas, sobre fertilizantes, sobre implementas
agrícolas. Então, aqui o que dâ a entender é uma apressada distribuição de terra sem uma política- ãgrícola simultânea, Não ê possível que se pense fazer outras reformas agrãrias, em outros Países da América CeD.trãl~ inclusive, onde se fez a distribuição de terras mas depois
verificou-se um -grande fracasso. Acho que todos somºs
favoráveis a reforma agrária, mas com assistência dir'eta
para o aumento da produtividade. O que vi no Piauí, em
Ribeiro Gonçalves- e aqui femos dois ilustres Senado·
res deste Estado - uma cidade minima, do sul do Piauí,
jâ tem 400 desempregados, em função da falta de recur~
sos para apoiar os projetas que jã existem. Na Amazô~
nia, o nobre Senador Mário Maia, outro dia esteve mui~
to feliz com um telex, dizendo que estava liberando os_ recursos para os seringais. Foram liberados recursos do
PROBOR II-3-0, está todo mundo paralisando. Então,
se hã fa1ta de recursos para amparar o atual sistema produtivo, como é que ainda vamos dispersar esses recursos,
fazendo desapropriaçõés, divisões de terra sem condições de aumentar a produtividade, conforme está previsto aqui no Estatuto da Terra? De modo que, de acordo com aquilo que foi dito por V. Ex• e pelo nobre Senador João Lobo, parece precipitado este docúmento: ainda não estava em condições de ser lançado. Nós todos
estamos de acordo com a reforma agrária, mas um documento sem condições tecnicas de ser lançado como esse
está realmente causando pânico, a palavra é esta, no sistema produtivo agricola nacional.
O SR- ALEXANDRE COSTA- Agradeço a V. Ex•
pelo aparte, mas, quando chama de precipitado o projeto, vou mais além, dizendo que o precipitado sempre
acontece. Mas, eu dizia que foi afigeirado; ê: um termo

Permite um aparte,

O Sr. Marcon_des Gadelha - Bom, então, eu acho que
aparte estâ dispensado. Porque eu ouvi até aqui..,

~-meu

O Sr. Alexandre Costa- V. Ex• saiu, e não ouviu bem
quando coloquei o assunto.

-

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex• já está adivinhan~
do o que eu vou dizer, porque eu ouvi aqui o Senador
João Lobo, eu ouvi atentamente. Eu ouvi o Senador César Cais e eu auvi a r~sposta de V. Ex'

- O SR. ALEXANDRE COSTA - Acontece que V.
-Ex' não está apateando o Senador João Lobo está apar~
teando ~a mim, que estou discursando.
O Sr. Marcondes Gadelba- Estou aparteando os três
porque achei que os três estão solidários na idéia que eu
achei absurda de que a reforma agrária está sendo colo~
cada de uma maneira apressada- e V. Ex~ vai mais lonw
ge - de uma maneira aligeirada. Eu ouvi esses aditivos
aqui e ouvi, sobretudo, uma queixa, uma reclamação de
V, Ex! de que faz 21 anos que esse tema foi colO-cado e
ninguêm cobrou .até hoje. Veja bem a precipitação de V.
Ex• V. Ex~ mesmo é que disse quefaz2I anos que o tema
está em discussão. E, agora, diz que a implantação veio
de uma maneira precoce, veio de uma maneira apressada, que ninguêm está pedindo, que ninguém está querendo essa reforma agrária, de uma maneira assim colocada
a toque de caixa. Primeiro, devo dizer a V. Ex• que adiscussão da reforma agrária remonta hã muito mais tempo
que 21 anos. Vinte e um anos tem o Estatuto da Terra.

O SR. ALEXANDRE COSTA --Foi o que citei.
-

-

-

O Sr. Marcondes Gadelha - O G"overno foi muito
parcimonioso, foi muito ponderado, foi muito judicioso
quando escolheu o Estatuto da Terra como o seu insirumerito para a impbntação da reforma grária. E por que,
nobre Senador? Porque esse documento foi exaustivamen_te dissecado,_ estudado ao longo de quatro lustros. A
Nação brasileira toda se envolVeu nessa questão. V. Ex•
diz ninguém reclamou, ninguém pediu. J;ngana-se V. Ex•

1675

quando pensa que todo o País é este Senado da República. O debate s_e estendeu por toda a Nação brasileira,
aqui mesmo no Senado não faltou quem reclamasse e na
Câmara dos Deputados também.
O SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex• não?

O Sr. Marcondes Gadelha - Alguma vezes.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Não.

O Sr. Marcondes Gadelha- Sem dúvida, nobre Senador.
O SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex• pode consultai' os Anais, está dizendo que se manifestou mas V. Ex•
não.
O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex• tem os Anais do
Congresso nas mãos, e sabe de cor o que esse seu humilde colega falou aqui e na Câmara dos Deputados. Louvo
a sua memória privilegiada, mas digo a V. Ex•, com absoluta convicção, que ela falha, pelo menos nesse ponto.
Algumas vezes reclamei e vou lhe dizer porque, nobre
Senador Alexandre Costa. Este ê um País de uma agricultura extremamente ineficiente, uma situação que chega anos fazer cOrar de vergonha quando sabemos que temos uma Nação com 850 milhões de hectares e que impOrta alimentos, que importa fibras vegetais e que se encontra som a sua produção de grãos estagnada, há mais
de 5 anos em_52 milhões de to.neladas de grãos e não sai
disso, nobre Senador Alexandre Costa. Ora, alguém tinha que_ tomar uma iniciativa no sentido de modernizar
essa agricultura. Se não fosse o Congresso, teria que ser
o Poder Executivo. E por quê? Porque ê esta Nova República que es_tá. sendo desafiada pelos fatos, é esta Nova
República que estã sendo desafiada pela fome que campela por este País afora, pelos desajustes sociais. petas
migrações que incham a periferia das grandes cidades, levando, inclusive, a uma situação _de criminalidade per~
manente. Então, este problema existe aqui e agora e não
pode mais ser empurrado com a barriga, indefinidamente. V. Ex• pode questionar o modus faciendi, V. Ex• pode
questionar o conceito de latifúndio, V. Ex• pode questionar a extensão sobre o direito que a União tem de desapropriar por interesse social. V. Ex• pode discutir, siste·
maticamente cada item dessa proposta. Agora, dizer que
essa -refoi'ma- agradã vem apressada, quando o Mêxico
realizou a sua reforma agrária nos anos 30, distribuindo,
naquele tempo, 3 milliões de ejidos quando se faz, de
uma maneira cuidadosa, se pretende estender o processo
de reforma agrária para além do ano 2000, quando v.
Ex• sabe que a pressão por terra tenderá a diminuir, à
medida em que for se modernizando a agricultura, ten~
dendo a libei-ar- mão-de-obra do campo. Então, eu não
vejo ratão para Se achar que há pressa em tudo isto, a
não ser que V, Ex• queira que este seja, indefinidamente,
o País da retórica e que nós fiquemos pregando sempre a
reforma agráría, nos colocando sempre a favor da refor~
ma agrária mas achando, sempre, que ela é inoportuna,
achando sempre que não está na hora. Quando será a
hora dessa reforma agrária, nobre Senador Alexandre
Costa? Se V. Ex• .acha que depois de 20 anos de discussão
do Estatuto da Terra, produzido por um homém da sensbilidade do General Castello Branco, um estatuto que
atravessou incólume vários governos mílitares, um estatuto que foi discutido ém todoS os fóruns da Repóblica,
se depois de 20 anos V. Ex• acha que não é hora de implantar, que está cedo, é hora, então, de confessarmos
que não vamos ter reforma agrária nunca.
O Sr. João Lobo- Permite-me V. Ex• um aparte'?
O SR. ALEXANDRE COSTA -V. Ex• interpretou
de maneira diferente porque quando eu disse aligeirada
- V. Ex' que ê um homem dos mais inteligentes desta
_Casa -:- deve saber que não me referi à pressa, mesmo
porque eu a quero o _mais urgente posSível. Quando falo
eni aligeirada, estou me referindo à esperteza, à má te_ na
sua redação. ~ a esse significado da palavra o que me reflro.
O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex• sabe que esse não
é _.um documento final. Também discordo de muitos

pontos dessa proposta. Isto ê apenas um rum o, um
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roteiro para um instrumento de trabalho. Esse
Congresso vai ter qile se posicionar diante da reforma
agrária e, certamente, a Nação serã ouvida. O Governo
tomou como documento básico o Estatuto da Terra,
p~rq~e ac~ou que esse documento já foi sedimentado, já
fOI drscuttdo lentamente, longamente, que já há um
conse!Jso. Se V. Ex• diz que ninguêm reclamou, eu digo

que nmguém se levantou _contra, até hoje, ao _Estatuto da
Terra. A primeira vez que estou vendo alguém contestar
esse Estatuto da Terra é agora.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Francamente, ou V.
quer perturbar a minha oratória, se é que posso ser
um or~dor, ou a minha conversa, o meu
pronunctamento, porque V. Ex•, ahando que estou
contestando .o Estatuto da Terra, quer me perturbar,
quer me desvtar a atenção. Acho o Estatura da Terra até
pequeno para a necessidade brasileira. Acho-o brando,
mas, sério. Acho que a proposta de aplicação do
Estatuto da Terra, abordada nesse documento, não é
séria. V. Ex~ poderá examinar o que contêm o Estatuto
da Terra. Estudei-o com muito cuidado, examinei todo o
seu conteúdo.
Pode-se, nobre Senador Marcondes Gadelha,
proceder a reforma agrária-.:..... fenho certeza de que V.
Ext não vai encontrar, nesta Casa, ninguém que seja
contra. Nã_o es~ou prestando satisfação, porque acho que
ser propnetâno de terra não ê crjme. Não estou
prestando satisfação, e também não tenho um palmo de
terra. Não teria motivõ para ser contra, nem sou
especulador. Nada disso. Interesso-me para que
houvesse, no. Brasil, uma reforma, plano ou Estatuto da
Terra que se fizesse dentro da paz, da tranqUilidade e do
respeito, para uma distribuição de terra equitativa, a fim
de que o Brasil pudesse produzir mais, crescer e se
desenvolver; acredito que dessa forma··-nenhum cidadão
brasileiro seria contra.
Ideologia? Não, ideologia, não! Não se pode fazer
um_a lei que venha servir a uma ideologia, e sim a todas
as Ideologias.
Ex~

O Sr. Joio Lobo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Uma lei que sirva
ao povo brasileiro, e não à ideologia alienígena, isto não
aceito! E é isto que combato e discuto. Se V. Ex' acha
que não devo criticar, acha crime que eu critique uma
proposta feita, e, com? tal, sujeita a sugestões, interpreta
como se a minha crítíca estivesse sendo prejudicial ou'
contrária à proposta apresentada.
O Sr. ~~rcondes Gadelha - Mas V. Ex• presta um
serviço ínestimâvel quando abre a discussão sobre o
assunto. Essa proposta estâ aí para ser discutida, e V.
Ex• presta uma contribuição inestimável ao interesse
público, ao interesse deste País. O que eu não concordo,
e peço desculpas se interpretei mal a sua palavra, é V.
Ex• achar que esta reforma agrár.ia vem apressadamente,
vem antes do tempo ...

O SR. ALEXANDRE COSTA tarde!

Não, vem muito

O Sr. Marcondes Gadelha - Vem antes do tempo,
quando eu acho que ela...
___
__ __

O SR. ALEXANDRE OOSTA vindo aligeirada.

A proposta estâ

O Sr. Mar-condes Gadelha- Quando eu acho que ela
já é temporã...
-

O SR.• ALEXANDRE COSTA- Aligeirada, o que é
um pouco diferente.
t
_
O Sr. Mar-condes Gadelha maturidade.
O Sr. Severo Gomes -
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... já passou da sua

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALEXANDRE COSTA- O texto deixa claro
que o índice da ociosidade da terra varia ao sabor das
flutuações conjunturais~ e a ocioSidade parcial de uma
propriedade rural não significa que ela seja improdutiva.
Na pâgína 3 do documento, afirma-se que o Estatuto
da Terra não produziu resultados satisfatórios, quando
se sabe que seus mecanismos corretores não foram
convenientemente imPlementados. A esse respeito o
próprio Ministro afirma, na página seguinte, que eril fins

de 1984 o débito dos proprietários de imóveis de
dimenS;ão superior a mil hectares alcançava a vultosa
cifra de 20,2 bilhões de cruzeiros.
Sr. Presidente, 20,2 bilhões de cruzeiros significam
exatamente que o Imposto Territorial Rural não estâ
sendo cobrado nOs níveis convenientes à indução de um
processo transformador da estrutura fundiária
brasileira. Não posso aceitar argumento tão puenl, sob
pena de passar atestado de invalidez mental. Quantos
"colarinhos brancos" deveriam ser apertados para pagar
cifras milhares de vezes superiores a essa, de tão pouca
significação e cuja expressão monetária ê insuficiente
para comprar uma propriedade média e razoavelmente
equipada!
Por uma dívida de 20,2 bilhões de cruzeiros de
Imposto Territorial Rural não pago, o Ministro julga
que o Estatuto da Terra fracassou.
Logo adiante, referindo-se, na página 7, às políticaS de
colonização e reforma agrária, afirma;.....Uma e Outra
política têm objetivos básicos semethant~: possibilitar e
concretizar o acesso do homem à terra com a finalidade
de assegurar-lhe a coi1dição essencial ao trabalho e à
produção".
Infere-se, por aí, que o Governo entende que o acesso
do rurícola ao trabalho e, por extensão, o de todo
trabalhador, só se realiza pela via da propriedade.
É de pasmar, Sr, Presidente, que concepções dessa
ordem posssam ter sido aprovadas por homens que se
pressupõe de saber no exercício da lucidez intelectual e
com responsabilidades ministeriais.
O Sr. Severo Gomes -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALEXANDRE COSTA- Concedo o aparte
ao nobre representante de São Paulo.
O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador,_ creio que
nesses últimos 25 ~nos participei de quase todos os
debates sobre reforma agrária, inclusive a elaboração do
Estatuto da Terra - àquele tempo era eu Diretor da
Carteira Agrfcolado Banco do~Brasil e o Deputado Bilac
Pinto, que era o Relator do projeto, me pediu
colaboração e eu disse que não poderia colaborar sem a
aprovação do Presidente da República, porque, naquele
tempo, eu servia no Banco do Brasil. Mas, com a
aprovação do Presidente Castello Branco colaborei
intimamente com o Deputado Bilac Pinto. Gostaria de
trazer, vamos dizer, resgatar, o testemunho de muitas
coisas desse debate para podermos olhar com
objetividade. É difícil encontrar um tema que seja
discutido com tanta paixão como o da reforma agrária.
As pessoas não se colam na realidade, quer dizer, é um
tema perturbador, porque é uma bandeira que vem do
porão da História. Se V. Ex• se der ao trabalho de ler a
capa, verá que se chama Proposta para a Elaboração de
um Projeto de Reforma Agrâria, quer dizer, coloca-se
em discussão. Mas o fato de se colocar em discussão
proposta para elaboração, já as manchetes nos jornais
estão incendiadas como se realmente o Brasil fosse
explodir. Então 1 ê um tema que apaixona. Nós
encontramos, de uma certa forma. em todas as épocas,
todo mundo se dizendo defensor da reforma agrária. Eu.
me lembro que o maior defensor da reforma agrária, no
Brasil, foi o Embaixador Lincoln Gordon. Posso
admitir, com V. Ex•, uma porção de imprecisões nesta
proposta. Li-a também, com atenção. Poderia fazer uma
série de críticas. Mas não é essa a questão. Nós estamos
com uma proposta. E acho que é uma proposta
importante que surja, hoje, porque o Brasil atravessa um
período de sua vida muito diferente daquele em que foi
aprovado o Estatuto da Terra. Temos áreas de
conflagração. E o mais ridículo da nossa história é que as
maiores áreas de conflitos de terra estão às bordas do
grande vazio das terras, no Brasil, que é a periferia
amazónica, o sul do Pará. Como pôde haver tanta
incompetência com __ relação à gestão da questão
fundiária, dentro do País? Quando se fala na questão da
produtividade, se atentarmos para o fato de vivermos
num País que tem 8 milhões e 40() mil quilômetros
quadrados, com uma população de 120 milhões de
habitantes, veremos que, pela dimensão entre a
populã.çào e a terra, evidentemente haverá uma maioria
de terras que não estão sendo aproveitadas. A questão
não é essa. A que$tão é onde está o conflito, por que
razão surge esse conflito e de que maneira ~ preciso ter

competência, darividêncía, para entender que: há
situações no Brasil que mostram que não há soluções
para o Brasil inteiro, que as soluções são regionais, que
as soluções para o agreste pernambucano, para a mata ·
pernambucana ou para o sertão, só para falar num
Estado, são situações inteiramente diversas.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Permite V. Ex•
interromper? {Assentimento do aparteante.) - V. Ex•
deveria ter redigido esse plano.
O Sr. Severo Gomes -

Eu li.

O SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex• devia tê-lo
redigido. Porque, se redigido com estâ me aparteando,
talvez não houvesse nem razão de ser a minha presença
nesta tribuna.
O Sr. Severo Gomes- Meu caro Senador, quero dizer
que, também modéstia à parte, tenho uma larga
experiência e conhecimento nisso. Mas o que acho é que
nllo se pode dizer que, hoje, quando temos um programa
tão sério - V. Ex• hã de concordar que, num grande
número de ãreas neste País, hã conflitos pesados,
conflitos que precisam de solução imediata - que se
faça- uma proposta para a elaboração de Uill projeto e
que se diga que essa proposta é aligeirada. Eu poderia
até discordar do meu caro Senador Marcondes Gadelha,
quando S. Ex• coloca a agricultura brasileira num nível
tão baixo, como ouvi de suas palavras. Eu queria
lembrar que, nestes ó.ltimos 40 anos, a agricultura.
brasileira cresceu na taxa de 4,8% e que nenhum pais do
mundo teve uma agriCultura que crescesse tarito. Não
cresceu para alimentar o povo; os grãos ficaram
estagnados nas tonelagens aqui apontadas, mas
expandiu-se a cana de açúcar no PROÁLCOOL. O que
importa é pegar- os grandes números e mostrar que a
agricultura brasileira foi a que mais cresceu nos últimos
-40- a rios: Cresceu, mUitas vezes, à custa da degradação do
solo, muitas vezes, à custa da espoliação do trabalhador,
mas essas são questões para serem resolvidas com o
conhecimento do que estã ocorre'ndo. Há lugares no Pais
que demandam urgentemçnte de providências de
natureza de reforma agrãria no sentido vulgar, até, de
parcelamento da terra, não tenho dúvida nenhuma disso,
A questão é que não podemos adiar esse debate, porque
a grande questão brasileira é que as distânciaS sociais são
de tal ordem qu~ os extremos colocam os problemas
como inegociáveis. De um lado, estâ o faminto que acha
que a fome é inegociável e tem toda a razão; de outro, há
aqueles que querem achar intocável uma estrutura,
-porque sentem ferida uma questão ligada até, vamos
dizer, a sua cultura imemorial. A questão da terra é uma
questão de status soci:al, é uma coisa, em muitas áreas,
semifeudal. Então, ê preciso jogar uma ventania em cima
dessa questão, e, com muito boa vontade, para discussão
das propostas, mesmo criticando-as. Mas é preciso
sempre lembrar que existe uma grande atualidade, que
nós podemos discutir os conceitos que aí estão, mas não
existe nada de aligeirado. Isso é uma questão para
começarmos a discutir hoje, amanhã continuar,
ptocurarmos aprofundar nessa questão, que é uma
questão fundamental, para resolver hoje problemas, que,
s-e não forem encaminhados com competência, com
lucidez, vamos assistir, vamos dizer, à formação de um
verdadeiro caos na área agrlcota brasileira, e sem
possibilidade de resolver essas questões, que são a
migração do campo, não porque tenham oferta de
emprego na cidade, mas porque é melhor ser mendigo
numa grande cidade do que continuar como um pâria da
terra. Enfim, a questão fundiária, no Brasil, é das mais
complexas na nossa história, que na nossa história se
discutiu, pelas diferenças regionais, pelas diferenças de
solos, pelas diferenças de climas, até pela capacidade de
investir mais ou menos. Quando se diz produtividade, t:
evidente que a produtividade, quando se fala em
produtividade da terra, é produzir mais por hectare. Ora,
se nós tivermos uma terra cara, com acesso a
financiamento, com possibilidade de vender os seus
produtos, a 100 quilômetros de São Paulo, ela vai ter
uma produtividade muito maior. Então, aquele lavrador
está usando os fatores, combinando os fatores cominteligência, usando mais fertilizantes, mais tratares,
mais herbicidas, para poder fazer a combinação certa.
Agora, quero saber, no norte de Goiás, quem pode
tecnificar. Porque, na hora em que tecnificar, qtie usar o
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fator escasso, que ê o_ dinheiro, qu~ aparece sob a forma
de fertilizante ou de tratar, ele vai produzir mais por
hectare_e vai à falência. Então, i:: uma questão complexa

demais. Eu acho que a discuss~o que nós estamos tendo
é da maior importância, mas a proposta n_~o é aligeirada;
a proposta ela tem que surgir com rapidez. Há quantos _
dias que nós estamos c-om a posse do novo Ministro?_
Então, é fecundo o debate e nós precisamos aprofundar
no Congresso. neste Senado, a discussão sobre o assunto
para que, realmente, possamos enxergar um palmo na
frente, pelo menos.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Respeito a oPinião
de V. Ex' Nada teria a objetar e a lncluiria em seu todo,
no meu discurso, se V. Ex• não se

CC?l<?C_~~e

_contra a

minha expressàq, "aligeiraaa". Tanto é_ aligeirada ...

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O tempo de
V. ExP está esgotado, nobre Senador Alexandre Cos.ta.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presiden~ V.
Ex• é generoso e hã de me per~itir CõQ~lU.ir.
Eu incluída. no seu total, no mêu discurso, atê mesmo
para abrilhantá-lo. Mas, V. Ex•_ sabe os danos que vem
causando, já em vários Estados do Brasil, essa ligeireza.
Porque a pressa, todos nós queremos.
É de pasmar, Sr. Presidente, que concepções dessa ordem possam ter sido aprovadas por homens que se p~~s_
supõem de saber no exercício da lucidez intelectual e
com responsabilidade minls_teriais, re.Q_ito, A._não ser que
a má-fé e o viés idiológíç_o estejam a presidir-lhes os propósítos, cisõ em que caberá_ ao Senhor Presidente daRepóblica manifeStar-se publicamente, - claro que se o desejar, não estou fazendo 6-xlgências-:- de~_mentindo:-l~es
ou desautorizando-os. Se jsso fosse Verdadeiro, já teríamos_ logrado êxito no milhão de títulos distribuídos pelo
regime autorifãrio de Que nos desvencilhamos. Este, ofereceu os lotes, mas deixou de prop_icia_r as outras cQn, dições sem as quais a terra não pode produzir.
Os políticos, Srs. Senadores, e, por extensão lógica,
Sua Excelência o Senhor Presidente da Repóblica, são
acusados pelo S~. Ministro de Ass~tos Fundiários -pelo
fracasso_ do mecanismo da tributaÇão est_at~ídQ pela le·
gislação vigente. Aí eStá o documento. _Com_efeitO, na
página 8, afirma: "A tributação, colocada enfaticamente
como instrumento capaz de desestimular o uso antisocial da terra, acabou por s~ tornar UIJ;l _instrumentO
inócuo até como fonte de receitas·públicas, pela_influên~
cia e pressão exercidas pelos grup9s dominantes, com a
inadimplência sem punição t9rnando~se lugar comum ~
a anistia fiscal uma reivindicação permanente, na maioria das vezes concedida, inclusive;- com_ obj~tivos
político-partidários". Vej8.m bem., há_bOl!~nisso? Que_m
pressionou? Não o dizem! _Que forças foram essa,s? Tam~
bém não o dizem! Um documento dessa responsabilida~
de não pode ser vago se se crê sério! Daí denominá-lo de
aligeirado.
Como se pretende instalai uma reforma agrária
cluindo o produtor do documento bâsico, Senador Sey_e~
ro Gomes? E,-de igual modo, excluindo a prioridade das
terras póbticas e do imposto progressivo,_enfati2;ando os
conflitos como se eles_ não "pudessem ser construídos?
Afinal de _contas, o Brasil, mesmo c:o.~p:o nação ,sub~e
senvolvida, já ocUPa- e arrrie refiro ao Sen-adOr, peia
Paraíba, Marcondes Gadelha- posição de destaq~e na
agricultura mundial, jã não é esse pobre miserá-vel, des~rito por S. Ex• Ele é o segundo produtor de soja, o primeiro de caro, de ãlcool, de cacau, para não_ citar outras
posições de destaque que lhe ex.Jgem responsabilídade no
trato da agricultura. Se já ocupamos tais posições _I!?
agricultura mundial, não cometeria o desatino de dizer
que o Brasil é uma republiqueta qualquer, pelo respeito
que as leis e a boa formação moral me obrigam a ter com
todas as nações aniigas. Queremos uma lei agrári_? à altura do que somos e não um plano demagógico gue pode
ser tudo, menos reforma agrária. O Sr. Jutahy Magalhães - Estou aqui na fila, nobre
Senador Alexandre Costa, para um aparte.

O Sr. J-Oio Lobo - V; Ex• me permite? Eu pedi o
aparte a V. Ex• porque fui citado textualmente pelo
nobre Senadar Marcondes Gadelha.
O SR. AL-EXANDRE COSTA- Pois não, nobre Senador.

sr.

o·

"O
Joio- LOb-O- Sel-ei breve no meu aparte. Se-nador Marcondes não ouviu bem a matéria de nosso
aparte. Nós__ achamos que a reforma agrária tem a ·sua
importância, mas achamos qu~ o Brasil tem dezenas de
prioridades mais urgentes, nós temos proble_mas muito
mais graves, muito _mais prementes do que o da-reforma
agrária, e dizer qUi o Brasil é um fracasso em matéria
agrícola, e11_ acho que é uma colocação muito mã, porque, antes de uma refotma dessas, o Brasil deveria ter
um plano agrícola, dev~a ter 1.1-m proJeto agrfcola_, essa
reforma é puramente fundlária, não vai aumentar a produção ern cóisã alguma, não vai acabar a recessão e nem
baixar a inflação, nem evitar desemprego. Por _isso que
~ir-dei o apafte, dize!Jdo que julgava nesse:rp.~ment9 profundamente inoportuna, não desneC~s~ria, a refo!ma
~râria é necessária, -deva ser feita, mas nós tem-os ~oisas
m-uitO mais- urgentes no momento a fazer. Vamos fazer,
por exemplo, um plano agrícola para este Pais, o que ele
não tem. E a proposta de reforma agrária não fala num
projeto agrícola para este País. Era essa a matéria do
meu aparte e eu agradeço a V. Ex•.
O SR. ALEXANDRE

COSTA~

Agradeço a V. Ex•.

O Sr.Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- É uma honra, nobre
Senador.
O Si-. Jutahy Magalhães - É um prazer, para mim,
poder apartear num assunto que eu considero da maior
importância. Por diversas vezes já tive Oportunidades de
mailifestar, neste _plenário, que considero a reforma
agrária prioriiáría: ~ssa é uma prioridade nacional. Eu
acho que não é que não existam assuntos tão illl:portantes quantO esse, más este é da maior importância para todos nós no Brasil, principalmente para nós, do Nordeste,
porque nós temos que tratar de aumentar a produção no
País, e um dos meios para alcançarmos essa meta será,
realmente, com essa redistribujção fundiária que se poderá fazer no País. Por Isso, eu estava escutando, no meu
gabinete, o brilhante discurso de V. Ex•, tr~tando dessa
matéria que {!:__da maior iniPortância, como ]á disse. e vj_m
para aparteâ-lo, porque, infelizmente, eu concordo em
parte, rnas discordo também em parte, quanto à questão
de dizer que foi apressado.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu disse aligeirado e
!ião .ipressado. Quero-a com urgência maior do que deseja o -Governo.

ex-

O SR. ALEXANDRE COSTA-- Com muita honra,
nobre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães-- Nobr_e Senador Alexandre
Costa...
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~ O Sr. Jutahy Magalhães - Então eu açha que realmente não foi aH8drado,_e vejo que_y. Ex• está tan:tbém
considerando assini, de que se trataSse desta matêri.a,
porque eu acho que é da_ maior importância, da maior
urgência para ser tratada e abordada com a seriedade
que se faz necessária. Agora, concordo também, aí concordo com o aligeirado, porque considero que não -houve
o,entrosamento perfeito dentro da área do Governo para
Q]ançamento da idéia. E a demonstração está aí, nós Vimos que_aJinguagem ministerial, uma linguagem_fompletamente diferente da _intenção_ do Presidente José Sarney; e hoje, a cada dja, a Rede Globo está constantemente
mostrando flashes no ar para demonstrar que houve
uma precipitação de li!].guagem e colocando, portanto,
os pingos nos iS, e quando levantaram a tese das áreas de
conflitoS lançaram aligeiradamente a idéia, provocando
e possibilitando a cdação de novas áreas de conflito, aí
houve, realmente uma falta de entrosamento entre_o que
o _Gov,erno tentava alcançar, a linguag_em ministerial e a
- linguigem do superintendente do INCRA, Qouv~ 1.1-_m_desentrosamento muito grande quanto a isso. Este é um assunto que tem que ser: abord<~:do por diversos Srs. Senadores aqui, na nossa Casa, que é o Senado, porque é uma
matéria ampla, a discussão tem que ser a mais ampla
para nós alcançarmos aqueles pontos que se fazem ne-
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cessários alcançar. Eu, pessoalmente, tenho idéias atê
mais drâstiCãs do que aquelas que estão hoje no papel
para apresentar como forma de soluçãO para- o- nosso
problerria. Já tenho _projetas -ªpresentados aí que podem
escindaliiar alguns. Eu, por exemplo, considero que
bens vagos não devem ser pagos, indenizados, o latifúndiõ improdutivo, abandonado pelo proprietário, não
tem que ser indenizado~ tem que retroagir para o poder
da União, a União tem que se fazer dona novamente dessa ãrea, para redistribuir entre aqueles que necessitam de
terra. Não quero me alongar porque esse será tema para
um ou vários pronunciamentos, mas queria dar me~s parabéns a V. Ex• por trazer assunto da maior importância
e colocando nos termos que V. Ex• está fazendo.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Agradeço o aparte
de V, Ex• e não tenho reparos a fazer. Desejo inseri-lo,
nO seu todo, em meu discurso.
É assim, como V. Ex' aparteou, que eu desejo que seja
feit3. a reforma agrária, com uma palavra na frente, ..se~
riedade", porque sem esta não se faz nada, nÕbre Sena~
dor. Muito obrigado.
Mas, eu estava dizendo, Sr. Presidente, que perguntei
ao Senador Severo Gomes, que me aparteou, como se
excluir da mesa de discussões o produtor agrícola. Como
s~ excluir, se é uma atitutude séria. Pretende-se fazer al~
goma coiSa dfCI'efórma-igrária, de agricultura, neste
País, excluindo-se dos debates o produtor? Não. t-aligeirado o plano.
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte?
ALEXANDRE COSTA -~aligeirado; ê esperto, como se costuma dizer no Nordeste: é um docum_ento esperto. T~m objetivos que podem até se conter
na reformei agr-ãda, mas hã outroS objetivos maiores,
que talvez não saibamos bem o Senador Severo Gomes e
eu. Mas existem; não hã por que se negar.

CHiR..

O S"r. Moacyr D_ua_rte_- Sr. Senador Alexandre Costa,
eu me regozijo com V. Ex• por trazer ao debate um assunto que estã galvanizando a atenção do Plenário: Todos nós sabemos que a Lei n'i' 4.504, de. 30 de novembro
de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, é das melhores, em seus aspectos doutrinários e impositivos, faltando, evidentemente, ser mais efetiva no cumprimento
de algumas de suas disposições. f3. o que se propõe, ao
que parec;e, o Ministro_ Nelson Ribeiro ao submeter à
consideração da _opinião pública, de modo geral, o seu
Piaria de Reforma Agrária Que, crêem muito_s, representa uma proposta de alteração da legislação atual, consubstanciada no Estatuto da Terra. Surpreendeu-me
também, cOmo surpreendeu a V. Ex•, que na elaboração
dc::sse documento, a categoria econômica representativa
do çmpr~ariado ru!al tenha sido marginalizada quando
da feitura d~e pl?no e que nada mais é do que um documentO- em sua versão preliminar. Enquanto o empresariado rural brasileiro, através de suas entidades de
classe, _deix()u de ser ouvido, a categoria profissional rural foi chamada a_ oferecer a sua contribuição. Regressei
Õntem de uma viãgem, de cerca de 4 dias, aos dois Estados do Mato Grosso, o do Norte e o do Sul, e mantive
alguns contatos com segmentos do empresariad~ r~ral.
E duas grandes preocupações intranqifilizam o empresariado rural destes dois Estados: primeiro, o preço da so~
ja._. _sãó-8_ alegação de que os preços mínimos fixados pelo
Governo, _estãO ã.quêril dos custos de produção. A segun~
da preocupação centra-se ~as afr:_rmações do Sr. Mjnistro
da Pasta Fundiárlã de que a reforma agrária terã que ser
iniciada nas áreas onde ocorram tensões sociais. Ora, tal
declaração está estimulando a eclosão de tensões sociais
em diversas áreas do País, inclusive, recentemente, no
Estado de Santa Catarina. E no N ardeste estas tensões,
t,ambém, já começaram a ser alimentadas por aqueles
que fazem da agitação caldo de cultura às suas pregações
ideológicas._ Isto é o que está nos preocupando. Não é o
plano do Governo, não é _a discussão sobre a reforma
agrária, porque esta discussão já vinha tardando. O que
está nos preocupando, sobretudo, são as colocações feitas por ãlguns pró-homens do Governo, cujo discurso
não se afma com o discurso do próprio Presidente daRe-

pública.
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O SR. ALEXANDRE COSTA- Bastaria, Sr~_Sena~
dor, que se executasse o Estatuto da Te:r:ril quç yem d~
Governo' Castello Branco, que_não se dissesse que er<~:
uma propriedade de ninguém e não se a tomassê. Afiilal,
não me consta que _o Pr~siden_te Castello Branco tenha
deixado esUt._herança para alguém. E não ha~eria discusR
são alguma, porque nunca houve dúvida, nesses vinte e
um anos, sobre a su_a ~xecução.

O Sr. Benedito Ferreira -

V. Ex• me concede um

. aparte, nobre Senador Alexandre Costa?
O SR. ALEXAND_RE COSTA- Já o concede_rei, Se-.
nadar.
- --0 documento contradisRse por outras e múltiplas ra~
zões. Definindo os objetivos da reforma agrária, asseveR
ra que ela visa ao aumento_ da oferta de alimentos e de
matérias-primas, quando, na verdade, nos termos prõpostos, ela age no sentido inverso, reduzindo a produção
pela via da promoção da instabilidade no campo e pela
redução substancial da mão~de-obra disponível, por<!ue
quer tra_nsfonnar todo trabalhador rutal em proprietãiio
agrícola- desejo impossível de ser concretizado, mas há
quem consiga o impossível.
A proposta ministerial conflita com a lógica irretorw
qufvel dos fatos, ao afirmar que a J?Olítica proposta reduz o êxodo do campo, quando a exPeriência vivericiada
ao longo dos últimos anos demonstra que o acesso à_ ter~
ra ê fator estimufante da emigração rural. Se o Goverrio
deseja uma reronna agrária adequada, por certo, contará
com todos os brasileiros e com a unanimidade do Congresso Nacional. _Mas, se _apenas quer lograr a opinião
pública, auferindo popularidade a esse preço, mediante o
ato irresponsável que apelidou de reforma agrária, não a
terá! Não terá o nosso apoio, não o terá da sociedade
que deseja distribuir terras para quem quer trabalhar,
que almeja aumentar a produção, que objetiva o bem~
estar do homem do campo, áos homens sem terra, mas
alvitra, antes de tudo, a pa:z e a tranqíiilidade do povo.

O Sr. _Benedito Ferreira aparte?

Permite-me V. Ex• um

Porque por certo o burrinho dos agricultores chegou ao
fina], isfo é, os próprios agropecuaristas, os próprios
proletários irão fomentar o problema social para que
: suas terias sejam desapropriadas. Estabeleçe o Estatuto
da Terra o quê? Que as benfeitorias serão indenizadas
em dinheiro, e as terras em obrigações e títulos da chamada reforma agrária, que terão tambêm correção ino:netãria. Ora, nobre Senador Alexandre_Ço~t-~1 não tÇ.i_<;l
maior bênção para um agricultor, para um pecuarísta,
que já está cansado desse acordo de cavalheiros, onde alguém bate e afguêrii apanha~ só que o homem da cid8de
sempre entra com o porrete. e o homem da lavoura entra
'cófn as co-stas, é claro que a grande ameaça, hoje, não ê
mãiS boicote de produção não, ê provocar o próprio con. flito social na sua região, para que o Governo seja obrigado a desapropriar e ele receba os seus valores, e venha
para a cidade ser mais um parasifa, mais um produtor de
over night, open marketing e outros documentos quaisquer, que por-certo serão os nutrientes do futuró nosso e
das futuras gerações. V. Ex• me desculpe eu ter me alongado tanto, mas o assunto ê tão momentoso, que eu não
poderia deixar de tentar dar um pouco de tranqUilidade
ao Senador Pedro Simon _e ter o privilégio de participar
do ~curso de V. Ex•. Muito obrigàdo.
O SR. -ALEXANDRE COSTA- Muito obrigado, Senador Benedito Ferreira. Aliâs, a opinião de V. Ex• enriquece qualquer pronunciamento: Agradeço o aparte de
V. Ex.•, porque desejo inseri-lo em meu discurso.
Finalmente, Sr. Presidente, queria que o plano de reforma agrária ou a proposta de elaboração desse ~i(!lei·
ro Plano- que jâ ganhou dono-, por essas e pelas razões que aqui expus, parece visar outros propósitos.
Quer-se fabricar um clima de instabilidade- e não sei a
quem possa interessar - a cujo respeito cabe ao Senhor
Presict:ente da República manifestar-se. Muito Obrigado.
Era o que tinha a diier, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. ALJ;:XANDRE COSTA- Com todo prazer,
nobre Senador Benedito Ferreira.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO_ SR.
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃ.O DE 4-6-85
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO· D.O ORADOR.
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Alexandre
Costa, até estou inscrito e, para- felicidade nlinha, ·Vejo
que V. Ex• aborda, com a propriedade que lhe é peculiar,
o tema que pretendo abordar no debate de amanhã.
Mas, eu gostaria de inserir no discurso de V. Ex•, com a
sua permissão, meu recado ao ilustre Senador e hoje Ministro da Agricultura, Senador Pedro Simop, que nós sabemos um homem sério, um homem de bem, e S. Ex..•,
hoje, através dos jorn_~is - tenho certeza de que ele não.
está buscando um bode ex..pi8tório, que" elC é sêrio sUficientemente para não estar em busca de um bode expia~
tório para o desastre agropastoril que está em fermentação hã muitos anos neste País, mas que está chegando
ao seu desfecho agora-, ele não está buscando um bode
expiatório para a não-safra -do ano que vem. Isso" porque, nobre Senador Alexandre Costa, quero' acreditar
que para tudo tem limite, 'até para um bUrrismo do agricultor tem que haver um limite. Ora, V~ Ex• ainda há
pouco ouviu o nobre Senador M~acyr Duarte, dizendo
da queixa dos plantadores de soja. Aliâs, o único -irão
dentro das perspectivas e da projeção do ano Passado,
quando a soja deu 400 dólares por tonelada, em grãos, e
250 dólares por farelo, era o único gi'ão prodUzido que
realmente ia suportar os encargos financeiros_ e_os custos
dos insumos, que são efetivamente estabelecidos em
dólar. Pois bem, a soja está sendo vendida por pOUCo
mais da metade daquela projeção, daquC:Ia perspectiva,
que realmente se desenhava para os plantadores. Agora,
é claro, Senador Alexandre Costa, que hoje o que deve
preocupar com a não-safra do ano que vem é -~lmen~e
o Ministro da AgriCUltura. Mas quem deve se preocuPar
mais mesmo é o Ministro Ffancis(!Õ Domelles. Ele, coitado, que tão angustiado, que já Chegou a dizer que o
Brasil é um país inadministrável, que o País nãO tem di.:.
nheiro para fazer face sequer às despesas de custeio da
máquina administrativa, ele hã de estar ai se perguntan~
do: onde vou arranjar dinheiro, para indenizar as terras?

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senaw
dores:
A política nacional de transportes é fundamental ao
desenvolvimento de Goiás. A medida que novas âreas de
riosso Estado vão sendo incorporadas ao processo pro: duHvo; iil.anifCsta-se a carência de novas rodovias modernas que liberem o escoamento das riquezas e permitam a competitividade de nossas exportações.
A localização de Goiâs no centro do Pafs certamente
nos beneficiou na proporção em que amplas rodõvias
construídas nas últimas dêcadas cortaram o território
goiano. Entretanto, apesar do vistvel crescimento de nossa malha rodoviária, a realidade nos mostra mais de cem
mil quilômf:tros de estradas federais, estaduais e mUnicipais sem pavimentação e intransitáveiS durante boa par·
te do ano.
DeSsa fOrma, -áreaS de grande importância para a ec'on,omia goiana são servidas por estradas de tráfego Tn.termitente. Essas rodovias, absolutamente precárias,
transfonna·m-se em: pontos de estrangulamento de no~so
crescimento económico e em verdadeiros entraves à integração de Goiâs ao desenvolvimento nacional
-por estas razões, venho solicitar aos
_Ministros,
dos Transportes e Interior, Affonso Camargo r:. Ronaldo
Co§_ta_ Couto,_ as providências ~ecessãrias à pavimentação 1Sfáltica do trecho rodoviário que liga a GQ. 262,
na altura de Porto Nacional, à rodovia BrasfliaFortaleza. nas proximidades do município de Barreiras
-BA.
Esta obra, Srs. Ministros, significará um marco no de~
SefiVolvimento do Nordeste goiano, região qUe apeSar de
silas grandes potenclalidades não consegue promover o
plenO aproveitamento de suas riquezas.
Apelamos para que esta obra seja realizada no mais_
cu,rto espaço de tempo possível, por:que acreditamos que
ela desempenhará para toda a área localizada à mltrgem
direita do Rio. Tocantins, o mesmo papel de relevância
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quea construção dal3R-153 representou para a região à
margem esquerda deste rio.
Eta o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

ATA DE COMISSOES
COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES~

4' Reunlio Ordinária, realizada em :t2 de maio dt 1985
Às onze horas, do dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidêricia do
Senhor Senador Cid Sampaio, Presidente. presentes os
~nhores Senadores Saldanha Derzi, Itamar Franco, Octávio Cardoso, Aloysio Chaves, Carlos Lyra, Jutahy
Magalhães, Amaral Peixoto, Virgflio Távora, Nelson
Carneiro, Luiz Viana e Lourival _Baptista, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores.
Deixftm de corriparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Severo GomeS, Fábio Lucena, Milton
Cabral, Aderbal Jurema, e Albano Franco.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião-antC"i'ior, que ê dada por aprovada. A seguir,
passa-se a apreciação das matériãs constantes de pauta,
toinando a reunião secreta, para deliberar sobre as seguintes Mensagens Presidenciais: nt 205, de 1984, submetendo à aprovação dó Senado Federal, a escolha do
Senhor Sergio Fernando Guarischi Bath, Embai}tador
do Brasil junto à Federação da Malásia, para. cumulativamente, exefcer a função de Embaixador dO- Brasil junto ao Governo de Brunei. Relator: Senador Itamar Franco; n~" 01, de 1985, sub~etendo à apl-ovaçãO do Senado
Federal, a escolha do Senhor Oct.ãvio Luiz de Berenguer
Cesar, Embaixador do Brasil junto à República de
Trinidad-C-Tobago, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto ao Governo de
Barbados. Relator: Senador Nelson Carneiro; e 119 6S, -áe
- 1985, submetendo à aprovação do Senado Federal, a es..
· colha do Senhor FernanQo Augusto Buarque Franco
Netto, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de" Diplomata. para exercer a runção de Embáixador do Brasil
junto~ R~E_6blica de Cabo Vefde. Relator: Senador lta·
mar FranCO. Reaberta a ri:tinião cm caráter público, usa
da palavra o Senhor Senador Itamar Franco, salientan. do, que tendo sido o relator da mensagem referente à indicação do Senhor Fernando Augusto Buarque Franco
N etto, rião riZera restrição quanto a presença do indicado, para deliberar sobre a matéria. por se encontrar .o
mesmo em missão no exterior. Manifestando entretanto,
que p_or ser:_ norma adotada pela Comissão, em ouvir o
embaixador quando de sua designação, seja S. Ex• cohvidado a comparecei a este órgão, quando de sua vinda aO
Brasil. Sendo aceito por unanimidade, o proposto. Ao
que o SeD.hor PreSidente diz. que comunicará ao Itamarati, da decisão. Prosseguindo- a apreciação das demais
mat~rias constantes de pauta, usa da palavra o Senhor
Seõador -Itama~ Franco, que emite parecer favorável ao
Projeto de Decreto Legislativo nt 02, de 1984, que ••aprova o texto da Emenda ao Artigo XXI da Convenção
sobre o Comérci_o_Internacional das Espécies da Fauna e
Flora Selvagens em Perigo de Extinção de 1973, aprovà·
dº pela Conferência das Partes, em Reunião extraordinária realizada em Gaborone, em 20 de abril de 1983''
Não havendo discussão, é o mesmo submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Ainda com a
palavra, o Senhor Senador Itamar Franco, emite parecer
por audiência ao Poder Executivo, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nt 08, de 1984, que .. aprov& o texto
do Acordo de Cooperação no Campo do Uso Pacifico
dá Energia Nuclear entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, celebrado em
Brasilia a 12 de maio de 1983". Não havendo discussão,
ê: o mesmo submetido a votação, sendo aprovado por
unanimidade. A seguir, usa da palavra o Senhor Senador
Amaral ~eixoto, que emite parecer contrário ao Projeto
de Decreto Legislativo nt 18, de 1984, que uaprova os
textos da Convenção nt 140 e da Recomendação nt 148,
referentes a ..licença remunerada para estudos", adotadas na 59• Sessão da Conferência Internacional do Tra-

Junho de 1985

balho, realizada em Genebra, eril junho de 1974". SUbmetido o parecer a discussão, solicita vistas da mat~ia,
para melhor exame, o Senhor Senador Itamar Franco.
Sendo concedida pela Presidência. Dando continuidade
aos trabalhos, a Presidência concede a palavra ao Senhor
Senador Nelson Carneiro, que emite parecer favorãvel
ao Projeto de Decreto Legislativo n' 18, de 1984, que ..aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica,
Industrial e Tecnol6gica entr~ o Gove!'no da República
Federativa do Brasil e o Governo da Suêcia, concluído
em Brasflia, a 3 de abril de 1984. Não haYendo discussão,
é o parecer colocado erp votação, sendo aprovado por
unanimidade. Ainda com a palavra, o Senhor Senador
Nelson Caineiro, emite píirecer favorâvel, na forma da
Emenda n" Ol~CRE, que oferece, sobre o Projeto de Lei
do Senado n~' 365, de 198f; que "determina que o Poder
Executivo exija das representações diplomáticas estran~
geiras o cumprimento da Legislação Trabalhista". Colo~
cada o parecer em disc_1:1ss~o, o Senhor Senador Aloysio
Chaves, justificando a neCesSidade de um melhor exarne
sobre o projeto, solicita vistas da matéria, sendo deferído
pela Presidência. Prosseguindo, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador__Saldanha Derzi,
que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n" 24, de 1984, que ..aprova_ o teX~C? _do Convênio
Zoossanitário para impOríàção e a-_ exportação de ~mi~
mais e de produtos de origem animal, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Espanha, e concluído em Madrid, a 12 de abril de _
1984". Não há discussão, e a Coinissão, por unanimida~
d~; aprova o parecer do relator. Com 3 palavra, o Senhor
Senador Lourival Baptista emite parecer por audiência
ao Poder Executivo, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nl' 10, de 1984, que aprova o texto do Protocolo
sobre Privilégio e lrnunldades da Org.ã.nização Internacional de Telecomunicações Marítimas J?Or Sa!é#te __.;:
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INMARSAT, concluído' c:_rn Londres, a 1~ de dezembro
de 1981". Não há discussão, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do relator. A seguir, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Nelson
Carneiro, com a_ palavra, S. Ex' salienta que houvera solicitado em parecer anterior, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n9 16, de 1984, fosse ouvido o Ministério do
Trabalho acerca da Convenção objeto do projeto. Tendo
decorrido o prazo regimental sem a resposta e dado a ne~
cessidade de elucidar determinadas questões que envol~
vem a matériá, propõe à COmissão; seja reiterado o pedi~
do de deligência ao Poder Executivo. Submetido à vo~
taç_ão a proposta, é a mesma. aprovada por unanimidade.
Face a ausência dos relatores, o Senhor Presidente deter~
mina o adiamento na apreciação dos pareceres sobre os
Projetas de Decreto Legislativo n~'s 21, de 1984 e 29 de

1984.
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 REDAÇÃO
4• Reunião Ordinárha, realizada às 14.00 horas
do dia 30 _de ~io de_ 1985
As quatorze horas do dia trinta de maio de mil nove.
centos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir Var~
ias, Pres~dente, _Q_['esentes .os Senhores Senadores Jos~ Ig.:. !'lâcio Ferreira e J9rge kalume, reúne--se a Comissão de
Redação. Ausentes, por motivo justificado, os de:mais - ___,
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Josê: Ignácio Ferreira que, em seu parecer, apresenta a redação
final do Projeto d~; Lei do ,Senado n~' 184, de 1984, que altera dispositivos da Lei n9 5.68~ de21 dejulho_de 1971,
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modificada pelas Leis n~'s 5.697, de27 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. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que,
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~ J, de 1985, que_ dispõe sobre a incorporação aos proventos de aposentadoria de servidores c:\o
Senado Federal, da GratifiCação de Nível Superior e dâ
outras providências. Aprovado o parecer e, nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretâria
_"ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão de Redação, em 30 de
maio de 1985. --Lenoir Vargss, Presídente.
9' Reunião Extraordinária, realizada às 18:50 horas
do dia 30 de maio de 1985
Ás dezoito horas e cinqUenta minutos do dia trinta de
maio de mil novecentos e oit~nta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador
Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume e Martins Filho, reúne-se a Comis_são de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demajs membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
'Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n" 14, de 1985, que institui
a Gratificação LeE:islativa. AprOvado o parecer e, nada
mais havendo a tratar, o Presidente dã por encerrada a
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária
"ad hoc", a p~esente Ata que, uma vez rubricada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão de.Redação, em 30 de
miio de 1985. - Lenoir yargas, Presidente.
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Faço saber que o Coqgresso Nacional-apr-ovou, nos termos do art. 44, item
sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte,

r, da Constituição, e eu, José Fragelli, Pre-

DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1985
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação no Campo da Ciência e da Tecnologia entre o Governo daRepúblic'l Federativa do Brasil e o Governo do Japão, concluído em Tóquio, a 25 de maio de 1984.
Art. I' É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação no Campo da Ciência e da Tecnologia entre o Governo da
República Federativa do_ Brasil e o Governo do Japão, concluído em Tóquio, a 25 de maio de 1984.
Parãgrafo único. Quaisquer atos ou ajustes complementares de que possam resultar revisão ou modificação do presente Acordo ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 7 de junho de 1985. --Senador José Fragelli, Presidente.

'

ACORDO ENTRE O GOVERNO llA REPÚBLICA.
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DO JAPÃO SOBRE COOPERAÇÃO NO CAMPO
DA CJJ':NCIA E DA TECNOLOGIA
O Governo da RepúbÜc;·Fed-e~ativa do Brasil
e
O Governo do Japão,
Reconhecendo a importância crescente nos últimos
anos da cooperação no campo da Ciência e da tecnologia
entre os dois paises.
Acreditando que tal cooperação co~tribuirá para o
progresso econômico: e soci~J de seus respectivoS-países.
Com vistas a fomentar ainda mais a referida__ coope-ração,
Acordam em que:
ARTIGO l
Os dois Governos, com base rioS príiJdpfõs de {gua.Ída~
de e beneficio mútuo, promoverão entre si á cooperação
no campo da ciência e da tecnologia. Essa cooperação
será realizada pelos dois Governos nas áreas da ciência e
da tecnologia a serem determinadas de comum acordo.
ARTIGO li
Entre as ffiodalidades de cooperação previstas neste
Acordo, poderão ser incluídas:
a) encontros de variadas formas, para o debate e in_tercâmbio de informações sobre ciência e tecnologia;
b) envio e recebímen to de cientistas e pessoal técnic_Q;
c) troca de informações sobre ciência e tecnofogia;
d) implementação, de projetas e programas, conjuntos ou coordenados, para pesquisa cíentífica e desenvolvimento tecnológico; e
e) outras formas de cooperação que possam ser mutuamente acordadas.
Al<.TIGO lll
Os dois Governos estabelecerão uma Comissão Mista
Brasileiro-Japonesa de Cooperação em Ciência e Tecno-

--- -

-~

logia (doravante designada "Comissão") para a canse'..
cução dos objetivos deste Acordo. A Comissão se reunirá alternadamente no Brasil e no Japão, em datas a serem acordadas por via diplomática.

ARTIGO !V
A Comissão terá as seguintes funções:
a) debater as principais questões de política relacionadas à implementação deste Acordo;
b) examinar o progresso da implementação deste
Acordo; e
c) apresentar propoStas aos dois Governos no que diz
respeito a medidas específicas que assegurern a realização .da cooperação prevista neste Acordo.
2.-- Os contatos referentes_ ãs funções da Comissão,
efetuados durante os intervalos das suas sessões, serão
realizados por via diplomática.

-

ARTIGO Vlll
Nada neste Acordo pode ser interpretado com vistas a
__ prejudicar outros ajustes de cooperação entre os dois
Governos, existentes na data da assinatura deste Acordo
Ou concluídos posteriormente.

I.

ARTIGO V
Ajustes complementares que estabeleçam os detalhes e
procedimentos das atividades especificas de cooperação
no âmbito deste Acordo poderão ser efetuados entre os
dois Governos ou suas agências; consoante o que for
mais apropriado. Esses ajustes complementares serão
efetuados de acordo com as práticas administrativas ·de
cada Governo.

ARTIGO VI
Cada um dos Governos concederá aos nacionais do
outro país os meios necessários para a realização de ati-v idades sob a égide deste Acordo.

ARTIGO Vll

o~_ ~i-~positívos prev:istQS_ neste Acordo serão i~ple
mentaâos em conformidade com as teís e regulamentos
-vigentes em cada um dos países.

ARTIGO IX

1.

O presente Acordo entrará em vigor na data Ço re-

cebimento pelo Governo do Japão de nota do Governo
da República Federativa do Brasil informando que os requisitos necessários à vigência do Acordo foram satisfeitos. Este Acordo permanecerá em vigor por dois anos e
continuará vigente até o seu término, conforme o disposto no parágrafo 2 abaixo,

2.- Qualquer dos dois Governos poderá. mediante o
envio de comunicação por escrito ao outro Govern·o,
com antecedência Qe seis mes:es, denuncíar este Acordo,
que terminará ao fióal do periodo iOicial de dois anos ou
a qualquer momento posterior.
3,_ O término do presente Acordo não afetarâ a consecução de nenhum projeto ou programa em andamento
e que não haja sido totalmente implementado à época do
final deste Acordo.
Em testemunho do que os signatãrios, devidamente
autorizados por seus respectivos Governos, assinam o
presente ~r:_o~do_.
Feíto em Tóquio. ao~ 25 dias do mês de maio de 1984,
em dois originais nos idiomas português, japonês e in~
glês, sendo os três textos igualmente autênticos. No caso
de qualquer divergência de interpretação, o texto inglês
prevalecerâ.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
mÍrt) Saraiva Gueneiro.
Pelo Governo do Japão: Shfntaro Abe.

Ra~
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EXPEDI&:NTE
CENTRO GRA:FICO DO SENADO FEDERAL
LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS

DIA:RIO DO CONGRESSO NACIONAL

Diretor-Geral do Senado Federal

lmpresso .. 'lob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

JOSÉ LUCENA DANTAS
ASSINATURAS

Diretor Executivo
JOÃO MORAES DA SILVA

Via Superfície:

DireMr Administrativo
MARIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

Diretor lndusfriol
PED~O

Semestre

Cr$ 3.000,00

Ano

Cr$ 6.000,00

ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulsoo CrS 50,00

Oti-etor Adiunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

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 N• 14, DE 1985
Dispõe sobre a incorporação aos proventos de aposentadoria de servidores !nativos do Senado Federal, da
Gratificação de Nível Superior e dá outras providências.
Art. I• A Gratificação de Nível Superior, instituída pela Lei n• 6.323, de 14 de abril de 1976, com as modificações
posteriores, incorpora-se aos proventos dos servidores aposentados anteriormente à vigência da Resolução n• 21, de 1980.
§ 1• A gratificação de que trata este artigo não poderá ser paga cumulativamente com qualquer parcela incorporada
aos proventos e cuja percepção ou .retribuição seja com ela considerada incompatível.
§ 2• O disposto neste artigo alcança os servidores que, se estivessem em atividade, seriam beneficiados com a concessão da vantagem, nos termos da legislação em vigor.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em 7 de junho de 1985.- Senador Jo~ Fragelli, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 9Zt SESSÃO, EM 7 DE JUNHO
DE1985
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficlos do

Sr.l'>'~Secretário

da Câmara dos

Deputados
-Encaminhando à revisão do Senado aut6grafos
dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n"' 41/85 (n"'
4.976/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera a estrutura da
Categoria Funcional de Geógrafo, do GrUpó·OutraSAtividades de Nível Superior, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Çâmara n_'>'__ 42/85 (n9
4.982/85, na Casa de origem), de iniciativa do :Senhor
Presidente da República, que fixa os valores de retri~
buicão da Categoria Funcional de Técnico de
Cohrança e Pagamentos Especiais, Código NS-944
ou LT-Ns-944, e dá outras providências.

--Projeto de

Le-i ··da

~Câmara-· n_9

43/85 {n'>'

4.973/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor

Presidente da República, que altera o valor do vencimento dos cargos que especrtica e dâ outras providências.

1.2.2- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República

- N9 321/85, encamitlhando esclarecimentos do
Ministério da Fazenda em atendimento ao Requerimento de Informações n"' 60/85, formulado com objetivo de instruir o Projeto de Lei do Senado n9
84/82, que submete à aprovação do Senado Federal
os contratos visando a obtenção de empréstimos internacionais.

1.2.3 -

Par~es

L2.4 -

Expediente recebido

encaminhados à Mesa

LiSta n...-:003, de 1985
1.2.5 -

Comunicação da Presidência

-Prazo para oferecimento de emendas aos Projetas de Lei da Câmara n"'s 41, 42 e 43,de 1985, lidos
anteriormente.
1.2.6 -

Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n"' 157/85, de autoria
do Sr. Sen_ador Fábio Lucena, q~e altera a redação
do item VI do artigo 7"' da Lei n"' 7.232, de 29- de outubro de 1984.
-

1.2.7 -

Discursos do Expediente

SENADOR JORGE KALUME- Notícia publi·
cada nO jornal Conei~ Braziliense de 5 do corrente,
sobre o posicionamento da Cônsultoria Jurfdica do
Ministério do Interior, a respeito da inconstitucionalidade de resolução aprovada pelo Congresso Nacional que delega poderes ao Presidente da República
para a elaboração de lei criando a Secretaria Especial
para Assuntos da Região Amazónica - SEARA.

SENADOR MARTINS FILHO- Reivindicações
dos plantadores de soja de regiões que menciona.
SENADOR ADERBAL JUREM A- Telegramas
recebidos do Reitor da Universidade Federal e da
Associaç-ão dos Engenheiros Agrônomos dO Estado
de Pernambuco, solicitando o empenho de S. Ex•
junto ao Ministério da Indústria e do Comêr_ciQ~ com
vistas à autorização ministerial para assinatura de
convênio entre aquela Universidade e a Secretaria de
Tecnologia Indu-strial para realização do 29 Curso de
Pós-Graduação em Agronomia de Cana-de-Açúcar.
1.3 -ORDEM DO DIA

- Requerimento n"' 57/85, requerendo urgência
para o Ofício S/2, de 1985, do Governador do Esta-
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do do Rio Grande do Norte, sOiicit-an-do autorização
do Senado Federal para realizar operação de crêdito
externo no valor de cinqüenta milhões de dólares.
Votação adiada por falta de quorum.

- Requerimento n9· 58/85, solicitando Urgência para o Oficio S/8, de 1985, at~~vés do qual o prefeito
municipal de Anápolis (GO) Solicita autorização do
Senado para que aquela prefeitura possa realizar
.operação de empréstimo ç-x~erno n_o _valor de US1
3,500,000.00 (três inilhões e quinhentos mil dólares).
Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado nv 26/79, qu~ acre&:'
centa parãgrafos ao art. 517 da Consolidação das
Leis do Trabalho .. Votaçio adiada por falta de quoo-

::......-Projeto de Lei do Senado n9 320/80, que revoga
a Lei n{> 6.815, de 19 de agosto de 1989, que define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria Q Conselho Nacional de Imigração, e dá outras providências. Votaçio adiada por fafta de quorum.

SENADOR GASTÃO MDLLER - Moção de
protesto da Câmara Municipal de LuciaraHMT, contra a FUNAI.
SENADOR ALFREDO CAMPOSdial da Ecologia e do Meio Ambiente.

Dia Mun·

Oflcfos

1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia

SENA DOR GABRIEL HERMESencainlnhados por S. Ex• ao Presidente da República e ao
Ministro da Fazenda. a respeito de nomeações de
pessoas inabilitadas para exercer cargos qu~ menciona,

SENADORA EUNICE MICHILES .:._Defesa- da
participação da mulher- na Assembléia Nacional
Constituinte.

SENADOR VIRGILIO TÃVORA- Divergências
, l.3,Z .,- ~o da Ordem do Dia da. próxima
de opiniões que estaria havendo na áre_a econôlni~a e
.e..Jo
financeira do GoVerno, por ocasião de Fóium ~nter
ruu~.
- -~:_
-_, ~- __ naçion_al_ ~obre et:onomia Brasileira. realizado no
L4 -:-_ENCERRAMENTO
-Projeta de Lei do Senado n• 2/80, que dispõe- -. Río de Janeiro.
l.,.-ÀTOS-00 PRESIDENTE_
sob~ a .escolh~ e a E.CJ:meaçãl! ~.9s <Jirigenteidas Fllri-~.
SEN,WOR FÁBIO LUCENtt- Posição de S.
-~ N• 17, de 1985 (Re~ublicação).
dações de Ensino Superior. Votaçlo adiada por falta
Ex' com teJaç.ão à for_!!i:;t de participação de Senado~ _
-"'"'N' IQI\. de.l~85.
de quorum.
_
_ _
...
. _-.·
f~
eleito_s.
em
198.2.
na
Assembléia
Nacional
Consti- Projeto de Lef do Senado: nt ~40/80, <J.y.e acreS.:' ~ 3--PORTARIA DO SR. DIRETOR-GERAL
tuinte.~
centa parágrafo úniCO ao art;-373 da.ConsoOd~ção_
- N' 37; de 1985. das Leis do-Trabalho, facultando à Cf!Ji?regada cotiC
SENtti)OR LENOIR VARGtlS- Reivindíc•çÕ<is
prole o direito à jornada de trabalho _reduzida, com
4
~MESA DIRETORA
da AssoCiação de Hospitais d_o Estado de Sa,nta Ca(aremuneração prõpOI'cional. Votaçio adiada por falta
rina, encaminhadas ao Sr. Ministro da Previdência e
de quol'lllll.
__
_
5LIDEIU!S E VICE-LIDERES DE PARTIAssistência -Sociat
-Projeto- de Lei do Senado n~' 18/80, que dispõe
-, DOS--:
sobre aposentadoria _especial d,O músico. (Apreciação·
. _.___.;_·~~_-:::..;·.: ...---~ --~.;_~SENADOR JUTtlHY MAGA-UlÃES-'Anãlise
prelíminar da constitucionalidade). VGUçio- adiada
6-COMPOS)ÇÃQ DAS COMISSOES PER·
do Programa de ApoiÕ ao Pequeno Produtor Rural.
MANENTES .
- --·
por falta de quorum.

Ata da 92' Sessão, em 7 de junho de 1985
3• SessãO Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. Jose Frage!ll.
JS 14 fibRÃ.S E 30 MINUTdS,-ACiiAM~E PRE---- ·-.Nível Superior, a que se refere a Lei n~ 5.645, de lO de setembro de 1970, fica alterada na forma constante do anexo desta lei.
Jorge Kalume - Mário Maia - Fâbio Luéefla. -:Parágrafo t1nico. O preenchimento dos cargos e emHélio Gueiros -Alexandre Costa --Alberto Silva . pregos_da classe -especial e das intermediárias da CategoHelvfdio Nunes - João Lobo - Moacyr Duarte ria Funcional de Geógrafo far-se-á mediante progressão
Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gafuncional ou outras formas regulares de provimento.
delha- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Luiz Cavalcante - Louríval Baptista - Passos Pôrto :..... Jutahy
Art. 29 Os servidores atualmente posicionãdos nas
Magalhães- Moacyr Dalla- ~elson Carneiro- Ferieferênciãs NS-1 e NS-2 ficam automaticafueiite localinando HeMique Cardoso- Gastão MUller- José Frazados na referência NS-3, inicial da clasSe A~
gelli - Lenoir Vargas - Octãvio Cardoso.

SENTES _os SRS. SENADORES:

o

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Si'. 111~$ecretârio irá prOceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

OF1CIOS
Do Sr. 19.-secretário da Câmara dos Depdtados, encamillhando à revisão do &nado aat6grafos dos seguintes
projetos:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
Nt 41, DE 1985
,
(N• 4.976/85, na Casà de origem)
De iniciativa do Senha i -Presidente da R.epúblíca
Alten a estrutur• da Catego~ Funcional de Geó-grafo, do Grupo-Outns Ad•ldades de Ní..l Supe-

rior t e dá outras providências..
O Congresso Nacional decreta:
,
Art. 1'1 A Categoria Funcional de Oeógrafo, código
NS-919 ou LT-NS~919, do <J:rupo-Outras Atividades de

{~r~.

·Grupo·

1'1 da Lei n'1

ANEXO
, de

c&'tegoria
Funcional

.Outras-Atividades de
Nível Superfot' (Ns. 900ou LT-NS-900)

e)

de

Código

de 198 )

Referências de Vencimento
ou Salário por Classe

. , ... ·-~~·-··. --~ -~ ......-. ~-·--· __---'..,.. ~ ._..;.,-;..._.:......_,.;.:..;,;;.....:. .• ". ~·· ..-.:- •••..... ...;,:-':'"'' • . . • • · ·----'-' ~-NS-919ou LT- .Classe Especial - NSH22 a 25
Geógrafo
Classe
C
- NS-I7a21
NS-919
Classe
B
- NS-Ii a 16
Classe
A
- NS- 1a II

Art._ 6'1 .Esta lei en_tra_ em vigor na data de sua publicação, inclusíve qua~!? a seus efei_tos financeiros.
Art. 7<~

Art~· 39 . OS servidores alcançados pelo disposto nesta
lei serão situados nas novas classes da categoria funcional, mantida~ as atuais referências de salário, ressalvada
a hipótese do seU-art. 2'9.
Art. 4'1 A nova estrutura das classes da C~tegoria
Funcional de Geógrafo não prejudicará a tramitação e a
s9lução de pedid9s de transfer-ência e moVimentação de
servidores, apresentados até a data da vigência desta lei.
Art. 5'9 A despesa com a execução desta ]eÍ correrá à
conta das dot.ações próprias do Orçamento da União e
das autarquias federais.

Revogam-Se as disposições em contrário.

-- MENSAGÊM Ni 090, DE 1985
Excelentíssimos Senhores Mem_b_ros do Congresso Na~
cional:
Nos termos do artigo SI da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vos.. sas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Diretor-Geraf do Departamento Administrativo do Serviço Público, o anexoprojeto-delei gu~ ..alte- _
ra a estrutura da Categoria Funcional de Geógrafo do

Grupó-Outias Ativídades de Nível Superior, e dá outras
providências".
Brasília, 30 de janeiro de 1985. - Joio Figueiredo.

EXÍ'OSIÇÃ~DEMOT!VOSN!25,DE22DEJANEI
RO DE 1985, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Dando continuidade a estudos que vêm sendo realiza~
d~s por seus órgãos técnicos, propõe este Departamento
a_ alteração da estrutura da Categoria Funcional de Geó-gr~f~. código NS-919 ou LT-N5-919, doe Grupo-Outras
AtJVJdades de Nível Superior.
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2. A _estrutura da Cateogira Funcional de Geógrafo,
tal como s~ encontra _hoje fixada, convém ser corrigida
com o fim de manter similitude com outras categorias de
igual nível de dificuldade e complexidade.
3. Na conJórmidad~ çio anteprojeto de lei apresentado, foi elevada a referência da classe inícil:tl, perniitiridose que os atuais servidores posiCionados nas referências

NS-1 e N8-2 possam ficar ai,ltomãlicamente loca1iZados
na referência NS-3, inicial da classe A.
4. Consta, ainda, do anteprojeto que a teferida categoria terão acréscimo de quatro referências na estrutura,
ampliando-se, assim, o horizonte funCional dos- servidores, de tal modo que os respectivos ocupantes possam
atingir a referência NS-25.
5. A par disso, as referências acrescidas serão alM
cançadas mediante progressão funcional., çom a observância das_ normas legais e regulamentares pertinentes,
as quais exigem, inclusive, a comprovação de existência
de recursos orçamentários suficientes e a s\la liberação
'pela Secretaria de Planejamento da Presidêncía da Repúbiica.
6. Cabe ainda destacar que os efeitos financeiros decorrentes da lei não retroagirão, não ensejando, pois, o
pagamento de quaisquer diferenças de retri~qição atrasadas.
7. Nestas condições, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência<? anexo anteprojeto de lei que
consubstancia a medida proposta, para o devido encamJ_nhamento ao-Congresso Nacional, acompanhado de
mensagem, caso mereça a aprovação de Vossa Ex,celên-

da.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de elevado respeito. -.José Carlos Soares Freire, Diretor-Geral.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.1545, DE 10 DE DEZEMBRO
DE 1970
Fstabelece diretrizes para a classificação de cargos
do Serviço Civil dll União e das autarquias federais, e

dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decretâ e eu
sanciono a seguinte lei:
__ __ __
Art. 19 A classificação de cargos do Serviço Civil da
União e das autarquias federais obedecerá às ãtr<:friZeS ~
estabelecidas na presente lei.
Art. 29 Os cargos serão classificados COrri o de provi_mento em comissão e de provimento efetivo, enquadrando-se, basicamente, nos seguintes GrUpbS:De Provimento .em Comissàq:
I - Direção e Assessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo:
II - Pesquisa Cienfífica e T~:cnoJ6gica;
III - Diplomacia;
IV - Magistério;
V - Polícia Federal;
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização;
VII - Artesanato; ·
VIII - Serviços Auxiliares;
IX - Outras Atividades de Nível Superior;
X - Outras Atividades de Nível Médio.
Art 39 Segundo a correlação e afiniQ.ade, a natureià_-·.
dos trabalhos OlJ: o nfvel de conhecim_~ntos aplicados,
cada Grupo, abrangendo várias atividades, cOmpreeD.de-rã:
I - Direção e Assessoramento Superiores: os cargos
de direção e assessoramento ~uperiores da administração
cujo provimento deva ser_ re8ido pelo critério da confiança, segundo for estabelecido em regulamento;
II - Pesquisa Científica e Tecnológica: os cargOs com
atribuições, exclusivas ou comprovadamente pririciP'ais,
.de pesquisa científica, pura ou aplicada, para cujo provimento se ~ija diploma de curso superior de ensino ou
habiHtação legal equivalente e não esü:}ãm abrangido~
pela legislação do Magistério Superio-r;
III - Diplomacia: os cargos que se destinam a representação diplomâtica;
IV - Magistérío: os cargos c-om advic;lades de magi_stério de todos os _níveis de ensino_;
V -Polícia Federal: os cargos com atribuições de nãtureza policial:
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VI -Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atividades de tributação, arrecad_açãQ e fiscali~
zação de tributos federais;
VI I -Artesanato:_ os cargos·9.e ativídades de natureza
permanente, principais ou aUxiliares, relacionadas com
os serviços _de_ artífice em suas vãrias modalidades;
VI11 --Serviços Auxiliares: os cargos de atividades
administrativas e-m getal, quando não de nível superior;
lX- 'OUtras AfiVidades de Nível Superior: os demais
cargos tiáfa cujO" provimento se exija diploma de curso
superior de ensino óu habilitação legal equivalente;
X - Outras Atividades de Nível Médio: os demais
cargos para cujo provimento se exija dipi9.Q'!.a ou c~~ifi
cado de cQnclusão de curso de grau médio ou habilitação
eqoiVale"ilte:
Parágrafo único~ As atividades relacionadas c-om
rransporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência,
objeto de:_execuçào inçlireta, mçdiante_ contrato~ de acordo com o art. 10, § 7'~, do Decreto-lei n'~ 700, de 2S_defevereiro de 1967.
Art. 4'i' Outros Grupos, com características p-roprias, diferenciados dos relacionados no artigo anteri.or,
poderão ser estabeJecidos ou desmembradas daqueles, se
o justificarem as necessidades da Administração, mediante ato do Poder Executivo.
Art. 5? ~ Cada Grupo terá sua própria escala de nível
a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, primordialmente, aos seguintes fatore$:
I - importância da atividade para o desenvolvimento
nacional;
I I - c_amplexidãde e resp-onsabilidade das atribuições
exercidas; e
III- qualificaçõ~ requeridas para o desempenho das
.a.,tti!;)Uições_, -- ~- - ~- -- Pãr-1gfafõ -úOíco:-- Não hãverá correspoildência entre-os níveis dos diversos Grupos, para nenhum efeito,
" Art. 69 A ascensão e a progressão funcionais obedecerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos pelo Po~
der Executivo, associados a um _si~tema de tr~ir:tamento e
qualificação destinado a assegurar a permanente atualiM
zação e elevação _do nível de eficiência do funcionalismo.
Art. 79 O Poder Executivo elaborarâ" e expeáírã o
novo Plano de Classificação_ de Cargos, total ou parciaJK
lll.e_nte, mediante decreto, ob_ser_vadas as disposições desta lei.
Art. 8~ A implantação do Plano serã feita por órgãos, atendida uma escala de prioridade na qual se levará ~m conta preponderantemente:
.
L- ajJ!lplantaçã_o prévia ·da refórtna ·administrativa,
com bas~. nC? Decreto-lei n9 200~ -de 25 de f~vereiro de
196h~

~

-P--~_1:{éstudo quantitativO-~e qualitativo Çi~ lotação

9-os órgãOs, tendo em vista a.nova estrutura e atribuições

- ~ecorrentes da prov-idênc1a mencionada rio item anterior; e
--III --ã existência de recursos orçamentãriospara fazer face -à_S _reSpeCtiV:a:s· despesas.
Ait: 9~A !_ransposiç.ão ou transformação dos cargos, em decorrência da sistemática prevista nesta lei,
pt-Ocessar:se-á grãdativamente considerando-se as necessidades e conveniCncias da Administração e, quando
ocupado&~ segundo Critérios seleliVOS a--serem estabelecidos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive
através de treinamento intensivo e obrigatório..
Art. 10. Õ órgão central cio Sisterll3. dêP~SS~al expedírã as normas e instruções itecessá"rias e coordenará a
execuçãO- _do novQ Plano, a ser proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da República e
autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para apro~ _
_ __
vação mediante decreto:
§ 19 O órgão central do Sistema de P~ssoit p;:om:ovetá as medidas necessárias para que o plano seja mantido permanentemente atualizado.
§· i9 Para a correta e unifonne implantação do Plano, o órgão central do Sistema de Pessoal promoverã
gradatLvã e obrigatonamente o treinamento de todos os
servidoreS que participarem da tarefa, segundo prograK
mas a serem estabelecidos com esse objetívo.
Art. 11. Para assegurar a uniformidade de orienK
tação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano
de Class.llkáção de Cargos, haverá, em cada Ministério,
· órgão integrante da Presidência da RepCabHca ou autar-
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quia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a presidêncí_a do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a incumbência de:
J - determinar quais os Grupos ou respectivos cargos
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que serefere o art. 89 desta lei;
II - orientar e- supervisionar os levantamentos, bem
como realizar os estudos e anãlises indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e
III -manter com o órgão central do Sistema de Pes-soal o_s contactos necessârioS pitra correta elaboração e
implantação do Plano.
Parãgrafo único. Os membros das Equipes de que
trata este artigo serão designados pelos Ministros de Eg..
tado, dirigentes ~e órgãos integrantes da Presidência da
República ou de autarquia, devendo a escolha recair em
servidore,s que, pela sua autoridade administrativa e ca·
pacidade técnica, estejam em ~ondições de exprimir os
objetivos do Ministério,-do ó,rgão integrante da Presidência da RepCablica ou da autarquia.
ArL I 2. Ó novo Plano de ClaSsificação de Cargos a
ser instituído em aberto de acordo com as diretrizes expressas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministério, órgão integrante da Presidência da Repóblica ou autar.
quia, um nCam~o de cargos inferior, em relação a cada
grupo, aos atualmente existentes.
Parágrafo único. A não observância da norma con_tida neste artigo somente será permitida:
,...;.-=li) inediante redução equivalente em outro grupo, de
modo a não haver aumento de despesas; ou
b) em casos excepcionais, devidamente justificados
perante o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviável a providência indicada na alínea anterior.
Art. l3. Observado o disposto na Seção VIU da
Thnstituição e em particular, no seu art. 97, as formas de
provimento de çargos, no Plano de Ctas_sificação decorrente desta lei, serão estabelecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se lhes
aplicando as disposições, a respeito, contidas no Estatu·
to dos Funcionários Públicos Civis d-ã União.
Art. 14. _-O atual Plano de Classificação de. Cargos
do Serviço Civil do Poder E~ecutivo, a que se refere a Lei
9_3.780,
de 1~ de julho de 1960 e legislação posterior,~
0
considerado extinto, observadas as dispOsições desta lei.
Parágrafo único. À medida que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes de cada categoria, classificados conforme o sistemã. de que trata este
artigo, passarilo a integrar ÇU.a~ros ~~pl~_~ent_a~C!_ ':.!..
sem prejuíZo das prorfioções e acesso que couberem, serão s1,1_primidos, quando vagarem.

. -À r~·

15. Para ~feíio do dis·p-osto nO·art. rü3, § 19 , da
Constituição, as diretrizes estabelecidas nesta lei, inclusi·
ve o disposto no art. 14 e seu parágrafo únic~, se .aplica~
rão à classificação dos cargos do Poder Legtslattvo, do
Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas da União e do
Distrito Federal, bem como à classificação dos cargos
dos Territórios. e do Distrito Federal.
~Art. l6. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1970; 1499 da Independên-Cia e 829 da República.
0

{Às Comissões de Serviço Públic_o Civil e de Fi-

nanças.)

PROJETO DE LEI DA C~MARA
N• 42, DE 1985
(N9 4.982j85, na Casa de or_ígem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República

Fixa os valores 'de retribuição da Categoria Fun~
cional de Técnico de Cobrança e Pagamentos E!ijleciais, código N8-944 ou LT-NS-944, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. _I Q Às c~asses integrantes da Categoria Funcional de Têcnico de Cobr.ança e Pagamentos Especiais do
Quadro e da Tabela Permanente do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem - DNER, incluída no

Junho de !985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Grupo-Outras AtividadeS-de Nível Superior, designada
pelo código NS-944 ou L T-NS-944, de que trata a Lei n11
5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem às referências de vencimento ou salârio por classe, estabelecidas no Anexo desta lei.
Art. 2~> A primeira composição da Categoria Funcional a que alude esta lei, sem alteração do regime jurídico do servidor, Será. efetivada mediante opção, com aobservância dos seguintes critêrios:
a) aproveitamento dos atuais ocupantes de cargos de
Tesoureiro, colocados n_os Quadros Suplementares dos
Ministérios, dos órgãos integrántes da Presidência da
República e das autarquias e que estejam em exercício
nos respectivos órgãos, prdmovendo-se a prévía redistribuição dos correspondentes cargos para o Departamen~
to Nacional de Estradas de Rodagem - DNER;
b) aproveitamento de ocupantes de cargosefetivos ou
empregos permanentes de Contador~ Técnico de Admi~
nistração e Economista, do Quadro e da Tabela_ P~rma~
nente do Departamento Nacional de Estradas de Roda~
gem - DNER, através de procedimentos estabelecidos
peJa referida autarquia, ouvido o Órgão Central do Sistema de Administração do Pcssoªl Ci_yjJ__~ SIPEC._
Parágrafo único. A opção de que trata este artigo deverá ser manífestada no prazo de 30 (trinta) dias, contadns da vigência desta lei.
Art. 3' No aproveitainento de que trata o artigo anterior, os servidores atingidos serão assim posicionlidos:

a) os Tesoureiros, na referência NS-16 da classe B da
categoria funcional_ a que alude esta lei;
b) os demais servidores, nas novas classes da categoria funcional, mantidas as atuais referências de vencimento ou salário.
Art. 4' O ingresso na nova categoria funcional farse-6 na refe.tência inicial da classe A, mediante concurso
público de provas, no regime da legislação trabalhista,
exigindo-se do candidato diploma de qualquer um dos
curs_os superiores de Contador, Técnico de Administração ou Economista ou habiHtação legal equivalente e
correspondente registro nos respectivos órgãos fiscaliza~
dores do exercício da profissão.
· Art. 5~'1 Ficam elevados, a partir da vigência desta
lei, para o valar equfvalente à referência N8-16 da escala
de vencíment<?:s e s;alârios do Serviço Públic~<> Federal, os
proventos do servidor aposentado nÕs car&os dê Fiel de
Tesouro, Tesoureiro e TesOureiro-Auxiliar, se_º-do~lhes,
também, atribuída a Gratificação áe Nível sUperior.
Art. 6~' A despesa que decorrer da criação: da Categoria Funcional de Técnico de Cobrança e Pagamentos
Especiais correrâ. à conta das dotações própria.S<ro orçamento do Degªrtamento Nacional de Estradas de Rodagem - ONER~ e os. demais encargos- à conta do Orçamento Geral da União.
Art. 7fc Esta lei entra em vigor nà"" data de Sua publicação, inclusive quanto aos seus efeitos finanCeiros.
Art. 8~> Revogam-se as disposições em contrãrio. -

, de

de I98 )

de

Grupo

Categoria
Funclooal

Outras atividades de
Nível Superior
ou L T-NS~900)

Técnico de Cobrança e

NS-944ou

Ctasse Especial NS-22 a 25

Pagamentos Especiais

LT-NS-944

Classe
Classe
Classe

(NS~900

MENSAGEM N• I2I, DE 1985
Excelentissimos Senhores Membros do_ Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do Departamento Admin~strativo do
Serviço Público, o anexo projeto de lei qu~. ~'fixa os valo~
res de retribuição da Categoria Funcional de Técnico de
Cobrança e Pagamentos Especiais, C6 digo NS-944 ou
LT-NS-944, e dá outras providências".
Brasília, 25 de fevereiro de 1985. -Joio Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No IS, DE IS DE JANEIRO DE 1985, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO~
Excelentíssimo Senhor Presidentç da República.
Com a Exposição de Motivos DASP n' 1_4, de 15 de janeiro de 1985, foi submetido à elev~da con~ideração de
Vossa Excelência projeto de _decreto consubstanciando
proposta formulada por este Departamento, que dispõe
sobre a criação, no Quadro e na Tabela Permanente do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, da
Categoria Funcional de Técnico de Cobrança e Pagamentos Especiais e a sua inclusão no Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, de que trata a Lei n' 5.645, de
10 de dezembro de 1970, que servirá, também, para solu~
cionar definitíVamente a situação dos ocupantes dos cargos de Tesoureiro, colocados em Quadr_os Suplementares dos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da
República e das autarquias", como remanescentes da im~
plantação do Plano de Classificação de Cargos, na forma
do art. 5' da Lei n~' 5.921, de 19 de setembro de 1973.
2. De conformidade com o art. 4~' da Lei ' 5.645, de
1970, e tendo em vista os estudos realizados pelos órgãos
técnicos deste Departamento, torna-se necessária a
edição de instrumento legal para adequar a medida pro~
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poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles,_S:C _
o jusfifícarem as necessidades da AdminiStração, me-diante ato do Poder Executivo.
_;.+X

LEI N• 5.921
DE 19 DE SETEMBRO DE I973
Fixa os valores de vencimentos dos cargos do
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e di ou..
tras providências.
;.=x
Art. 51' Os remanescentes ocupantes efetivos do cargo de Fiel do Tesouro, Tesouro-Auxiliar e Tesoureiro
dos quadros dos Ministêrios, órgãos integrantes da Presidência da República e Autarquias, que não fqr~ it!-.:_
cluídos no sistema de classificação de cargos de que trata
a Lei n~ 5.645, de 10 de dezembro de 1970, paSsarão a in~
": tegrar quadros suplementares, sob a denominação ge=-nêrica de Tesõureiro, com vencimento mensal de CrS
2.600,00 (dois mil e seiscentos cruzeiros), devendo os car~
gos respectivos ser automaticamente suprimidos quando
vagarem.
;.+x

~

DECRETO-LEI N9 2~ 125,
DE 19 DE .JUNHO DE 1984
Estabelece correspondência de referências de venclmwtos. concernentes aos senoldores alcançadot pelo

ort. I' do Lei •• 6.823, de 22 do setembro do 1980.

ANEXO~

(Art. Jt da Lei nt

Sábado 8

Referêaclas de Yencimentoou salário por classe .

Código

C
B

A

NS-17 a~il
NS-12af6
NS- s·a II

posta à eséafa salarial que estabelecerá os valores de retribuição das r~f~ências dos cargos ou empregos qUe
irão_ compor a categoria.
3. A par disso, a retribuição que se propõe objetiva
manter similitude com as já fixad_as para outras categorias funCionais de igual nível de complexidade e dificuldade.
4. Foi, também, previSta Õo prOjeto a extensão da
Gratificação de Nível Superior aos aposentados dos cargos de Fiel de res_ouro, Tesoureiro e TesoureiroAuxili~r. considerando que percebem proventos com va.
lar equiv(!.lente à referência. NS~I4.. conforll]e dispõe o
oecreto-Lei n_ll 2.l25, de l9 de junho de 1984.
s_ Consta, ainda, do projeto o aproveitamento do
Te_s_ou_reiro na refàêncía NS·I6 da nova categoria funcional, com a extensão aos aposent~dos da equivalência
do valor devido à mencionada referência.
-6. cabe resaltar -que a implantação da referida cate-goria só poderâ efetivar-se após a necessária liberação de
recursos orçamentârios próprios pela Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúbhca.
7. Nestas condições, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que
consubstandâ. medidá proposta, para O devidO-eãCamlnhamento ao Congresso Nacional, acompanhado de
mensagem, caso mereça a aprovação de Vossa~ceiên
cia.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência" protestos de elevado resp~ito.-:-:-; José C:irlos Soares Freire, Di~etor~Geral.
LEGISLAÇAOdfÃDA.
LEI N• 5.645
DE lO bE DEZEMBRO DE I970-

a

Estabelece diretrizes para a classtficaçio de cargos
do Senoiço Civil da Uniio e das autarquias federais, e
dá outras prol;i_d_ênc;:ias.
Art. 4~' Outros GruPOs, com características próprias, diferencfados dos relacionados no artigo anterior,

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o. art. 55, item III, da Constituição, decreta:
_ ArL_-1~ O valor da referência 46, da escala de vencimentos e salârios do Serviço Público Federal, a que alude o art. 1' da Lei n~' 6.823, de. 22 de setembro de J980,
"-corresponde ao valor estabelecido para a referência NS14 da nova escala de vencimentos e salários, de que trata
_ o art. 21' do Decreto~ Lei n9 1.820, de 11 de dezembro de
I980.
-Parágrafo único. Os efeitos da correspondência estabelecida neste artigo vigoram a partir de 19 de janeiro de
1981, alcançando, também, as aposentadorias concedidas com base no valor atribuído à referência NM-35 da
nova escala de vencimentos e salários.
--- Art. 29 ASdespesas decorrentes da aplicação deste
decreto-lei correrão à conta das dotações constantes do
Orçamento da Unlão.
Art. 31' Este decreto~lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de iunho de 1984; 163' da Independência e
96• da República~ - JOÃO FIGUEIREDO, lbrahlm
Abi-Ackel.
DECRETo" N• 9ó:969,
DE 21 DE FEVEREIRO DE 1985
Inclui a Categoria\ Funcional de Técnico de
Cobrança e Pagamentos Especiais, C6digo NS-944
on LT-NS-944, no Grupo..Outras Atividades de Nível
Superior, a que se refere a Lei n' 5.645, de JO de dezembro de 1979, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuiç~o que
lhe confere o art. 81, item III, da Constituição e tendo
em vista o disposto no art. 7tdaLei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 11' Fica incluída no Grupo-Outras Atividades
de Nível Superior, Código NS-900 qu b-T~NS~_9PQ,__es.!fU_-_
turado pelo Decreto n~ 72.493, de 19 de julho de 1978, a
Categoria Funcional de_ Técnico de Cobrança e Paga~
mentos EspeCiais, designada pelo Código NS-944 ou LTNS~944, que passará a integrar o Quadro e a Tabela Permanentes do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.
, .
Parágrafo úniCo. A categoria funcional de que trata
este artigo compreende atividades de nível superior, de
natureza especializada, envolvendo supervisão, planejimento, co"ntrole, coordenação ou execução, em grau de
maior complexidade, de encargos específicos vOltados
para_a__ tealização de pagamentos, cobranças e outros recolhimentos especiais, próprios dO Oépa~tã~-;~ntÕ___Na:
cional de Estradas. de Rodagem.
,.Art. 2~' As--Classes integrantes ~a mesma categoria
funcional distribuir~se-ão na forma do anexo deste decreto.
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Art. 3? A sua primeira conlpos1Ção, ressalvado oregime juridíêo-do servidor e mediante ___opção, far-se:.tf:

a) com o ~proveitanlento dos atuais ocupantes de cargos de Tesoureiro, situados em Quadros Suplementares
dos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da
República e das autar_quias e que estejam em exercício
nos respectivos órgãos; e
--b) com o aproveitamento de ocupantes de cargos efetivos ou empregos permanentes de Contador, T'ecnico-de
Administração e Economista, integrantes do Quadro ou
de Tabela Permanente do Departamento Nacioila1 âe
Estradas de Rodagem e que estejam exercendo ativida-

des correlatas com as previstas no parâgrafo único do
art. 1"' deste decreto.

Art. 49 O ingresso na Categoria funcional-de que tra~
ta este decretolar~se~â na referência inicial da classe "A"
mediante concurso público de provas. no regime da legislação trabalhista, exigindo~se do candidato diploma
de-qualquer um dos cursos superiores de Contador, Têcnico_ de Administração ou Economista ou habilitação legal equivalente o registro nos -órgãos fiscalizadores. do
exerCício das respectivas profissões..
Art. 5~> Os integrantes da Categoria Funcional de
TéCniCO Cle Cobrança e Pagamentos Especiais ficarão sUjeitos ~ p~estação mínima de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.
Art. 6~>___ E.$te decreto en:tra em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrârio.
Brasília, 21 de fevereiro de 1985; 164Y da Independência e 97~> da República.

ANEXO
(Art. 29 do Decreto n~' 90.969, de 21 de fevereiro de 1985)
(GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR,
CÓDIGO: NS-900 ou LT-NS-900)
Deoomlnaçio da Categoria

C6dlgo

Classe

NS-944ou

Especial

Funcional
Técnico de Cobrança_~_l~agamentos
Especiais

~-LT-NS-944

c

D
A

(Às Comissõ~s de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 43, de 1985
(n'~

4.973/SS, na Casa de origem)

De iniciativa do Senhor Presidente da_ Repú.blica
Altera o valor do vencimento dos cargos que especifica e dá outras providências.
O Congresso Nacional

decret<;~.:

Art. tv O vencimento doS Ocupantes efetivos de cargos de Técnic.Os em Administração de Transporte Marítimo, alcançados pelo art. 3'1 da Lei nll6.184, de 11 de dezembro Qe 1974, dos quadros dos órgãos da Administração Federal direta e das autarquias federais, que ainda não foram incluídos no Sistema de Classificação de
CaTgos, corresponderá, a partir da vigência desta lei, ao
valor atribuido à referência NS-14 da escala de vencimentos e salários do Serviço Público FeQ_eral.
Parágrafo único~-_ O disposto neste artigo só se aplica
ao funcionário portador de diploma de cur~_o superior de
Administração ou habilitação le_gal equivalente. Art. 2~> A vantagem da Lei Nll 6.823, de 22 de setembro de 1980, fica estendida aos Conferentes de exautarquias vinculadas ao Ministério- dos Transportes,
desde que amparados pelas Leis n~'s 3.205, de 15 de julho
de 1957, e 4.061, de 8 de maio de 1962, passando os_ r~
pectivos vencimentos mensais a corresponder, a partir -da
vigência desta lei, ao valor atribuído à referência NS..14
da escala de vencimentos e sa.lãrios do Serviço Público
Federal.
.
.Art. 3~> Os funciof!árlos que! __antes de serem inclUi~
dos do Plano de ClassiJicação _d_e Cargos de qüe trata: a:·
Lei n~' 5.645, de lO de dezembro de 1970, e~am OCUP.antes
de cargos referidos nos artigos anteriores,·sem prêfürzõde sua lotação, poderão optar, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da vigência desta lei, pelo retorno à situação anterior, fazendo jus ao novo venciQJ.e_!!_to, a par:.
tir da opção.
Art. 4'~ A alteração -do valor de vencimentO--de que
trata esta lei servirá de base para reviSão de proveiitoS
dos funcionãrios aposentados em carg-os llela espci:ifica~
dos.
Art. 5~' Esta lei entra em vigor na data de su:l publicação? com os seus efeitos_ f_in:i.J?.ceiros a p-artir do priméiro dia do mês seguinte ao de sua publicação.
Art. 6~' Revogam-se as disposições em c~nlr~o.

MENSAGEM No 87, DE I985
Excelentfsaimos Senhores Membros do Congresso Na~
cional:
Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público, o anexo projeto de lei que "altera o valor do vencimento dos-cargos que especifica, e dá
outras providências".
Brasflia, 30 de janeiro de 1985._- J_oio -~iguelred_o.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 040, DE 23 DE JANEIRO DE 1985, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO
ExCelentíssiino Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
-Vossa Excelência o anexo anteproj"eto de lei que visa a alterar o valor de vencimento dos ocupantes do cargo efetivo de Técnico em AdministraÇão de Transporte Marítimo, alcançados pelo art. 3~> da Lei n~> 6.184, de li de dezeinbro d6 1974, -e dos quadros dos órgãos da Adminis~
tração Federal direta e das autarquias federais, que ainda nã_o foram incluídas no Sistema de Classificação de
Cargos instifuídO-pela Lei n~' 5.645, de 10 de dezembro de
1970, bem como dos ocupantes dos cargos de Conferente, Confererite ~de Valores e outros, de denominações cor:rel~~as _e de_ iguai~ atríbuicões, exercidas em situações
an_âloga.s.
2. Releva esclarecer que tais servidores passaram a
ter tratamento diferenciado nos Planos de Classificação
de Cargos das Leis n'~s 3.780, de 12-7-60, e 5.645, de 1012-70, uma vez que as atribuições atinentes aos cargos
por eles ocupados não encontravam C'?rrespondência
nos sistemas de classifiCação vigentes, tornando-se inviá-vel o seu enquadramento, ou, quando este fez possível,
inclUídos em categorias funcionais com atribuições di~
versãs daquelas inerentes ao cargo entãO ocupado.
3. Relativamente aos conferentes alcançados pelos
artigos do anteprojeto de l<ti, J:~ão_ e1es tit~l!lre:; de cargos,
cuja forma: de retribuição era fun~111entada nas Leis n9 s
3..205, de 15-7-57, e 4.061, de 8-5-62;' como 4-C, fixada,
posteriormente em cruzeiros, na forma das §§ 211 e 3'~ do
art. 25 da lei n"' 4.242, de 17-3-63, e no nfvell8, em face
do dispoSto no-artigo 711, §§ 111, 2'~ e Jv da Lei nv4.345, de
26-6-64.
4. A presente proposição tem como ·objetivo dar aos
servidores alcançados pelo anexo anteprojeto de lei tra-
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tamento semelhante àquele assegurado aos ocupantes de
cargos de Fiel do Tesouro, Tesoureiro-Auxiliar e Tesoureiro, amparâ:dos pela Lei n" 6.823, de 22 de setembro de
1980, assim como aos cargos que não têm correspondência com os do novo Plano de Classificação, objeto da Exposição de Motivos n~> 126, de 19 de maio de 1981, posteriormente atualizada pela de n~' 154, de 8 de junho do
corrente ano; encã.tnínhada ao Congresso Nacional pela
Mensagem n9 244, de 15 de junho de 1982.
5. Após essas considerações, este Departamento
conclui pela necessidade de se fixar o valor atribuído à
rererência NS~14, da Escala de Vencimentos e Salãrips
do Serviço Público federal, aos remanescentes ocupantes efetivos dos cargos de Técnico em Administração de
Transporte Marítimo, Conferente, Conferente_de Val9-:
res _e outros de __~nominações e atribuições correlatas.
6. Em conseqOência do exposto, estâ sendo possibilitada opção aos funcionários já enquadrados, para que,
se o desejarem, retornem à situação anterior ao enquadramento~ com o direito de perceber o novo vencimento,
estendendo-se aos aposentados a modificação a que se
refere o a~exo a:nteprojeto,
7. Nestas condições, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o aneJto anteprojeto de lei,
que consubstancia as medida~ justificadas na presente
exposição de mOtivos;
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado respeito. -José Carlos Soa~
res Freire, Diretor-Geral.
LEG!SLAÇÀO CITADA
LEI No 3.205, DE IS DE JULHO DE 1957
AI~~~ a~~ ]I' da Lei n'~403, del4 de setembro de
1948, que reestrutura os cargos de tesoureiro e ajudante de teso"urelro e ajudante de tesoureir_o do Serviço Público Federal.

O Vice-Presidente do Sena_do Federal promulga, de
conformidade com o art. 70, § 411, da Constituiçã-o Federal, a seguinte lei, resultante de projeto vetado pelo Presidente da República e mantido pelo Congresso Nacional.

Art. I~> O art. l~>da Lei n'1.403, de24desetembrode
1948, passa a ter a seguinte redação:
"Art. li' As Tesourarias das repartições subordinadas ao Ministério da Fazenda são classificadas
em 5 (cinco) categorias, de acordo com a arrecadação, os pagamentos ou a movimentação de valores a seu cargo da forma seguinte:
}!-Categoria - Tesom::arias ~e movimento superior a CrS 6.000.000.000,00 (seis bilhões_de cruzeiros), compreendendo as do Distrito Federal e Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do
Sul: Tesourei_r.;i, cargo em c-omissã.o, símbolo CC~3;
Tesoureiro Auxiliar, <_:argo isolado, símbolo CC5.
2• CategOria- Tesourarias de movim.ento superior a Cri 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzei--ros), atê CrS 6.000,000,000,00 (seis bilhões de cruzeiros), compreendendo as dos Est~dos de Pernambuco, Bahia e Rio de JaneirQ: Tesoureiro, cargo em
comissão; -símbolo CC-4; Tesoureiro Auxiliar, cargo
iSói3.CI.o, símbolo CC-6.
-- J!- Categoria- Tesourarias de movimento superior a Cr$ 400.000.QO,OO (quatrocentos milhões de
cruzciros), atê CrS 2.000.000.000,00 (dois bilhões de
cruzeiros) compreendendo as dos Estados do Cearâ,
Paranâ, Santa Catarina, Pará, RioGrandedoNorte
e Paraíba; Tesoureiro, ·cargo em comissão, sfmbolo
CC-5; T~sQurei.ro-Auxiliar, cargo isolado símbolo
CC-7.
4' Categoria --Tesourarias de movimento superior a CrS 250.000.000,00 (duzentoas e cinqUenta
milhões de cruzeiros), até CrS 400.000.000,00. (quatrocentos milhões de cruzeiros), compreendendo a$
dos Estados do Espírito Santo, Maranhão, Piauí,
Amazonas_. Alagoas e Goiás: -Tesoureiro, cargo em
comissão, ·símbolo CC-6; Tesoureiro-Auxiliar, cargo isolado, padrão O.
·5, "Categoria -Tesourarias de movimento infc-:
rior a Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqUenta milhões -de cruzeiros), compreendendo as dos Estados

de Sergipç c Mato Grosso: Tesoureiro, cargo em co--

missão, símbolo CC-7; Tesoureiro-Auxiliar, cargo

isolado, padrão M."
Art. 211 O Poder Executivo reverá: qOinqUenalmente
a classificação das Tesourarias nas _Categorias previstas

nesta

lei~

de acordo com o aumento da movimentação

dos valores.

Art. 3'» Os

Sãba.do 8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Junho de 1985

Tesoureiros--Au_xiliare:s,

CÓnferentes,

Conferentes de Valores interinos, substitutos que a 28 de
outqbro de 19.54 se encontravam exercendo os reSpectivos cargos, serão aproveitados nas vagas que vierem a
ocorrer ou se criarem, -após a vigência da presente lei,
nos respectivos setores, respeitado o critério de antigUidade.
Art. 4~' Esta lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 15 de julho de 1957.
LEI N• 4.061, DE 8 DE MAIO DE 1962

Altera o art. 1' da Lei n' 3.~, de 15 de julbo de
1957, que reestruturou os cargos de tesoureiros do
Serviço 1'1ibllco Federal.
O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Le,i:
Art. 19 O art. 1'~ da Lei n9 3.205, de 15 de julho de
1957, passa a ter a seguinte redação:

••Art. 1' As Tesourarias das Repartições subordinadas ao Ministério da Fazenda e das Autarquias Federais
ficarão classificadas em 3 (três) cat~orias na _fol'll).~ seguinte:

I• Categoria -Tesourarias compeendendo as do Distrito Federal, Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio

Grande do Sul, Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro e
Guanabara; Tesoureiro, cargo em comissão, símbolo 2C; Tesoureiro-Auxiliar, símbolo 4-C.
2• Categoria - Tesoutatiã:s 'Compreendendo as dos
Estados do Cearâ, Paranâ, Santa Catarina, Parâ, Rio
Grande 'do Norte, Paraíba, Espírito Santo e Goiãs; Tesoureiro, cargo -em Comjssilo, símbolo 3-C; TesoureirqAuxiliar, simbolo 5-C.
3• categoria - Tesourarias cof.nPreetl~ndo as dos
Estados do Maranhão, Piauf, Amaionas, Alagoas, Sergipe e Mato Grosso; Tesou~ro~_ ~argo em ~missão,
símbolo 4-C; Tesoureiro-Auxi1iar, simbolo 6-C.
Parâgrafo único. Os Tesoureiros, catgo em Comissão, serão obrigatoriamente Tesoureiros-Auxiliares, efetivas, do Quadro Permanente respectivO, e nenhuma Te~
souraria poderã funcionar sem o seu Titular "o Tesoureiro".
Art. 29 o auXilia pata diferenÇa de caiX.a de que trata oart. 137 da Lei n<J 1.711, de 1952. passa a ser de 10%
(dez por cento) dos vencimentos recebidos pelos Tesoureiros e TesoUreiros-Auxiliares.
Art. 39 Esta lei se aplica, de igual modo, a todos os
cargos de Tesoureiro, Conferente e Conferentes de Valores da Administração centralizada ou autárquica do Poder Executivo Fedéral, inclusive aos- -classificados pela
Lei n<J 3.780, de 12 de julho de 1960.Art. 49 Os cargoS de Conle!en~e do 'Mfnistério da
Fazenda- lotação da Caixa OC-Amortização e da Casa
da Moeda passam a denominar-se Conferentes de Valo-

res.
Parãgrafo unico. Os cargos ocupados pelos Conferentes e COnferentes de Valores, integrados na parte suplementar do Quadro do Pessoal dç Mi~stério_ da Fazenda -lotação da Caixa de Amortização_ e da Casa da
Moeda - passam a com-por _-o QUadro Permanente do
mesmo MinistériO.
Art. 59 _são extensivos aos atuais .J"esou_rei;rosAuxiliares, Conferentes e Conferêntes de Valores, interinos substitutos, os beneficias do art. 3"' da Lei número
3.205, de 15 de julho de 1957.
Art. 69 Vetado.
Art. 79 Revoga-se as disposições em contrário.
Brasília, em 8 de maio de 1962; 1419 da Independência
c 74 da República.

LEI N• 5.645, DE 10 de
DEZEMBRO DE 1970
Estabelece diretrizes para a dassfficaçio de cargos
de Serviço Civil da Uniio e das autarquias federais, e
dá outras providências.
O Presidente rla República
-Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. }9 A classificação de cargos do Serviço Civil da
União e das Autarquias federais obedecerá. às diretrizes
estabelecidas na presente lei.
Art. 29 Os cargos serão classificados como de provimento em comissão e de provimento efetivo,
enquadrando-se. basicamente, nos seguintes Grupos:
De Provimento em Comissão
I - Direção c Asssessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo
I I - Pesquisa Científica e Tecnológica
III- DiPlomacia
IV - Magistério
V- Polícia Federal
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização
VII - Artesanato
VIII - Serviços Auxiliares
IX- Outras atividades de nível superior
X- Outras atividades de nível médio.
Art. 3'1 Segundo a correlação e afinidade, a natureza
dos trabalhos o nível de conhecimentos aplicados, oada
Grupo, abrangendo vârias atividades, compreenderá:
I - Diri:ção e Assessoramento Superiores: os cargos
de direção e assessoram ente superiores da admin~tração
cujo provimCntÕ deva ser regido pelo critêrio da confiança, segundo for estabelecido em regulamento.
- II-- Pesquisa Científica e Tecnólogica: os cargos Com
atribuições, exclusivas ou comp~ovadamente principais,
de pesquisa científica, pura ou aplicada, para cujo provimento s6 exija diplOma de curso superior de ensino ou
_ habilitação legal equivalente não ~tejam abrangidos
--pela legislação do Magistério Superior.
III- Diplomacia: os cargos que !>C destinam a ~pre
sentação diplomâtica.
lV-Magistério: os cargos com atiVidades de magistêrio- de todos os níveis de ensino.
V- Policia Federal: os cargOs com atribuições de natureza policial.
_ VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os car~
gos com atividades de tributação, arrecadação e fiscalização- de tributos federais.
VII - Artesanato: os cargos de atividades de natureza
permanente, principais ou auxiliares, relacionadas com
Os serviços de artifice em suas várias modalidades.
VIII - Serviços Auxiliare~: os cargos de atividades
---- admiiJ.istrativas em geral, quanc;l.o não de nível superior.
IX- Outras atividades de nível superior: os demais
cargos para cujo provimento se exija diploma de curso
superior de ensino ou habilitação legal equivalente.
X- OU.ti'as ãtívidades de nível médio: os demais cargos cujó. provinlCnto se exija diplonia Õu certificado de
co:nclusão de curso de-grau médio ou habilitação equivalente.

Parâgrafo único._ As atividades relacionadas com
· transporte, conservação, custódia, operação de elevadores-,-nmpeza e outras assemelhadas serão, de preferência,
objeto de execução indireta_. mediante contrato, de acofdo com o artigo lO,§ 79, do Decreto-lei número 200, de
25 de fevereiro de 1967.
Art. 49 Outros Grupos. com características próprias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior,
poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles. se
o justificarem as necessidades da Administração~ mediante ato do Poder Executivo.
Art. 5J. Cada Grupo terá sua própria escala de nívef
__ a Ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, primordialmente, aos seguintes fatore$:
I - importância- da atividade para o desenvolvimento
nacional.
II- complexidade e responsabilidade das atribuições
exercidas; e
III.:..... qualificações requeridas para o desempenho das
-atribuições.
_Parágrafo linico. Não haverâ correspondência entre
os níveis dos diversos Grupos, para nenhum efeito.
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Art. 6'~ A ascensão e a progressão funcionais obedecerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos pelo Po~
der Exerutivo, associados a um sistema de treinamento e
qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo.
Art. 79 O Poder Executivo elaborará e expedirá o
novo Plano de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto. observadas as disposições des~
ta lei.
Art. 8'1 A implantação do Plano será feita por -Ór·
gãos, atendida uma escala de prioridade na qual se leva·
rá em conta preponderantemente:
J - a implantação prévia da reforma administratiya.
com base no Decreto~lei n<J 200, de 25 de fevereiro de
1967;
II --::-o estudo quantitativo e qualitativo da lotação
dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições
decorrentes da providência mencionada no item anterior; e
III- a existência de recursos orçamentários para fazer face às resp~tivas despesas.
Art. 99 A transposição ou transformação dos cargos, em decorrência da sistemãtica prevista nesta lei,
processar·s~á gradativamente considerando-se as necessichdes e conveniências da Administração e~ quando
ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive
através de treinamento intensivo e obrigatório.
Art. I O. O órgão central do Sistema de Pessoal expedirá_ as normas e instruções necessãrias e coordenará a
execução do novo Plano, a ser proposta pelos Minis~
têrios, órgãos integrantes da Presidência da Repóblica e
autarquias, dentro das respectivas jurisdições para aprovação mediante decreto.
§ I'~ O órgão central do Sistema de Pessoal promoverá as medidas necessárias para que o plano s~a mantido permanentemente atualizado.
§ 2'~ Parã a correta e uniforme implantação do PJano, o órgão central do Sistema de_ Pesso~ promoyerã
graaauva e obrigatoríainente o· treinamento de todos os
servidores que participarem da tarefa, segundo progra~
mas a serem estabelecidos com esse objctivo.
Art. I I. Para assegurar a uniformidade de orientação dos trabalhas de elaboração e exccuçllo do Plano
de Classificação de Cargos. haverã em cada Ministério,
órgão integrante da Presidência da Rep6blica ou autarquia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a prcsidetl·,
cia do dirigente d.o órgão de pessoal respectivo, com a incumbência de:
I - determinar quais os Grupos ou respectivos cargos
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que se refere o artigo 8"' desta 'lei;
I I - orientar e supervisionar os levantamentos, bem
como realizar os estudos c análises indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Piano; e
UI - manter com o órgãÇl central do Sistema de Pessoal os c-ontatos neces~rio"s para correta elaboração e
implantação do Plano.
Parágrafo único. ós membros das Equipes de que
trata este artigo serão designados pelos Ministros de Estado,_ dirigentes de órgãos_integrantes da Presidencia da
República ou de autarquia, devendo a escolha recaírem
servidores que, pela sua autoridade administrativa e capacidade técnica, estejam em condições de exprimir os
objetivos do Ministério, do órgão integrante da Presidência da RepOblica ou da autarquia.
Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos a
ser instituído em aberto de acordo com as diretrizes expressas nesta lei, estabelecerâ, para cada Ministério, ór#
gão integrante da Presidência da República ou autar·
quia, um nó.mero de c_argos inferior, em relação a cada
grupo, aos atualmente -existentes.
Par~rafo (mico. A não observância da norma conti·
da neste artigo somente será permitida.
m_imante redução equivalente em outro grupo, de
modo a não haver aumento de despesas; ou
b) em casos excepcionais., âevidamente justificados
perante o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviável a providência indicada na aUnea anterior.
Art. 13. Observado o disposto na Seção VIU da
Constituição e em particular. no seu art. 97 ~as formas de
provimento de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta lei, serão estabelecidas e disciplinadas me-

ar
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diante normas regulamentares específicas, não se lhes
aplicando as disposições, a respeito, contidas no Estatuto dos FuncionáriOs Públicos Civ-is da União.
Art. 14. O atual Plano. de Classificação de CargoS
do Serviço Civil dQ P_o_4er Executivo, a que se refere a Lei
número 3.780, de 12 de julho de 1960 e legislação pOSterior. é considerado extin~o. observadas as disposições
desta (ei.
Parágrafo único. _Ã_ medida que for sendo implânta.:
do o novo Plano, os cargos _remaneScentes de cada ça~e
goria, classificados con(Qrme o

siste_~a

de que _trata estç

artigo, passarão a integrar Quadros Suplementares e-,sem prejuízo das promoções e acesso que co_uberçni._ serão suprimidos, quando vagarem.
Art. 15. Pa_ra efeito do c;li_sposto no_~rtigo _108,~_1~',
da Constituição, as-diretri_~es ~tabelecidas _nesta lei, in~
clusive o disposto nest~ _artigo 1~ seu parã~raf<?_ úi'lit;:?_,
se aplicarão à classificação dos cargos do Poder L!=gislativo, do Poder_ Juçliciário, dos Tribunais de Contas dã
União e do Distrito Federal, bem como à cl~siíi.càção
dos cargos dos Territ6riõs e- do pistritO-FedÇhii._
Art. 16. Esta Lei entrarâ em vigor na data d~ sua
publicação, revogadas as disposições em contrárÍo.
Brasília, lO de dezembro de 1970; 149~> da Independência e 829 da RepCiblica.

LEI No 6.184, DE II DE
DEZEMBRO DE 1974
Dispõe sobre a integraçito de funcionários públicos
nos quadros de sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações resultantes de transfonnaçio
de órgãos da Adminlstraçio Federal Dlreta e autarquias; revoga a Lel n~' S.927, de 11 de outubro de
1973, e dá outras proYidências.

. ·Â~;: 3~ ··Os' f~~~i~-~ãrl;-q~;-~~~~;~;~~~~ 'd~ ~~ime estatutário poderão concQUer à inclusão no Plano de
ClassificaÇão de Cargos-de que trata a Lei n~> 5.645, de 10
de dezembro de 1970, para o preenchimento de claros na
lotação dos Ministérios, ó"rgãos integrantes da Presidência da República eAutarquiRSTederais, na Confórmidade
das normas legais e regulamentar~ pertinentes.

LEI No 6.823, DE 22 DE
SETEMBRO DE I980
Altera o valor do vencimento mensal dos cargos
que especifica, previstos no art. 5~> da Lei n~> 5.921, de
1973, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1~> O valor do vencimento mensal fixado p_elo
art. 5Y da Lei n~' 5.921, de 19de setembro_ de 1973, alterado pelo§ 19 do arL8~'do De_cte:to-lei n~>l.313, de28 de fe
vereiro de 1974, para os remanescentes ocupantes efetivos de cargos de Fiel do Tesouro, Tesoureiro·Auxilrar e
Tesõureiro, dos quadros dos Ministérios, Orgãos integrantes da Presidência da República e Autarquias, que
n~o foram incluídos no sistema de classiflc_ação_de cargos de que trata a Lei nY 5.645, de 10 de dezembro de
1970, co:responderá, a partir da Vigência desta Lei, ao
valor atnbuído à Referência 46 _da Escala de Vencimen·
tos e Salários do Serviço Público Fed_~ral.
Parágrafo único. Os funcionários que, ·antes de se.
rem incluídos no Plano de Classificação de Cargos, eram
ocupantes de cârgos referidos neste artigo, sem prejuíZO
de sua lotação~ poderão optar, rló prazo de 60 (sessenta)
dias, pelo retorno à situação anterior, com ap1icação do
novo valor de vencimento, ·a jjaftfr da opção.
Art. 2Y __ A alteração do valor de vencimento mensal
de que trata esta Lei servirá de base para revisão de proventos dos_ aposentado_s, nas condições referidas.
Art. 3~> Esta l&i entrará em vigor na data de sua
publicação, inclusive quanto aõs efeitos- financeiroS.
Art. 4~> Revogam-se as disposições em con~rário.
Brasília, 22 de setembro de 1980; 159Y da Independência e 929- da. República..

(Às Cori11siõeS -ae Sf?rviço Público Civll e ·ae Finanças.)
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AVISO
- Do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
Repúbljc.a
N~' 321/85, de 5 do corrente, encaminhando esclarecimentos do Ministério da Fazenda sobre os quesitos
constantes do Requerimento de Informações n~>o 60, de
1985, formulado pelo Senador Alexandre Costa, com o
objetivo de instruir o Projeto de Le~ do Senado n~' 84, de
1982, qu~. "submete à aprovação do Senado Federal os
contratos visando a obtenção cJe empréstimOs internacionais".

PARECERES
PARECER
N• 117, de 1985.
Da Comissio de Constltuiçio e Ju~tlça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n~' 26, de 1983, que "dá
nova redação a dlsposidvo da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 452, de )9
de maio de 1943".
Relator: Senador HeMdio Nunes
.. De autoria d~_ilJ,lstre SenadÇJr Nels~f! Carnei~o, a pro·
posição sob exanie tem por objetivo ~Iterar a redação do
§ 2~> do art. 535 da Çi.>nsojid!Jç!io das_Leis_~ci}'rabalho,
para acrescentar a Confederação Nacional dos tra.l:ialhadores na Agricultura e a Confederação-Nacional dos
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade no elenco
das enumeradas no texto legal.
2. Cumpre analisar a matéria sob dois aspectos distintos, a saber: da Confe.deração Nacional dos Trabalha·
dores na A.gricultll_ra e da Confederação N~çicinal dos
Trabalhadores em Turismo e- Hospitalidade.
No caSo da Confederação Nacional dos Tr_abalhado- _
res ria Agricultura, entidade sindical r.epresentitiva dOs
trabalhadores runiis.brasiJeiros, entendido como tais os
assalariados, os parceiros, os arrendatários, o_s posseiros
e os pequenos proprietários, nada há de novidade, vez
que se trata de conféderaçào antiga, reconhecida em 31
de janeiro de 1964 ..
Aliâs, quando da edição da Consolidação (jas Leis do
Trabalho, o§ 4Y do art. 535 previa a criação de tal entidade, ao estabçlecer:
..§ 4~> As associações sindicais de grau superior
da Agricultura e Pecuária serào organizadas na con·
formidade do que dispuser a lei que regula a sindica·
lízação ·ctessas ativídades ou· profissões!'

Ã. -s=índicalização dos rurais, entretanto, iniciada bem
-antes, somente com o advento da Portaria n(l' 7l, de l965,
do Ministro do Trabalho, teve efetiva institucionalização, na medida em que _disciplinou o enquadramento
sindical de trabafhad9res e empregadores rurais e criou
os dois _co~~q~ente.!]>lanos d~ enql!a~ramento, embora
tenham ambos permanecido fora do quadro de_ativida":'
des a que se refere o art. 577 do Diploma Consolid~do.
Desta forma, relativamente à Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura, a proposição não
inova, tão-somente busca inseri-la no.conjunto das demais -confederações.
Quanto à Confederação dos Trabalhadores em TurisJllQe Hospitalidade, como seu ilustre aUtor inforniã Da
Justifica.ç~o~_. utrata-se de uma reivindicação da Federação doS Trabalhadores em Tufismo ·e HoSpitalidade
do Rio de Janeiro".
Entendemos justa, em princfpio, a reivindicação, mas
não se lhe pode, no momentó, emprestar concordância,
pois que a inclusão no rol das entidades enumeradas do
·--art. 535, § 2~>, depende de prévio e efefivo reconhecimento
da entidade.
Quero com isto significar que para a -criãção ou ó reconhecimento de uma confederação nacional de trabalha~
dores ou Qe empregadores, há um processo próprio, pre.
visto no próprio Diploma ConsolidadÇl (§ 3~> do art. 537
da CLT).
Desta forma, somente depois de reconhecida uma
Confederação, seja de trabalhador~. seja de empregado-~~· é que tem cabimento sua inclusão no elencC? do§ 2~>,
ait. 535, da Consolidação das Leis do Trabalho. ·

Sendo assim, o parecer ê pela aprovação do Projeto de
Lei em exame, pela sua constituci'onalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e conveniência, nos termos do
substitutivo a seguir:

EMENDA NO 1-CCJ
- (Substitutivo)
..Art. !~> O§ 29" do art. 535 da Canso.li9ação <taS
Leis do .Trabalho passa a vigorar com a seguinte re-.--dação:
§ 211 As confederações, formadas por fede.
- rações de sindicatos 4e empregados, terão a denominação de: ConfederaÇão dOSTtâbalhadores IJa
Indústria; Confederação Nacional dos Trabalh-ádores no Comércio; Confederação Nacional dos Trabalhadores em -Traflsportes Marítimos, Fluviais e
Aéreos; CQDfederação Nacional dos Trabalhadores
em 'fransportes Terrestres; Confed~ração Nacional
dos Trabalhadores em Comunicação e Publicidade;
Confederação Nacional dos TrabaJhadores, nas Empresas de Crêdito; Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de- Educação e
Cultura; e Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura."
Art. 211 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições com contrário.
Sida das Comissões, em 22 de maio de 1985.- José
Ign4cio Ferreira, Presidente - Helvidio Nunes, Relator
- Raimundo Parente- Nivaldo Ma.:hado- Hélio Gueiros - Américo de Souza - Luiz Caval.:ante - Octávio
Cardoso- Nelsou Carneiro (sem voto).

PARECER
N• 118, de J98S
Da Comissio de Constitulçlo e Justiça, sobre a
emenda de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara n~'
34, de 1982 (n' 452-B, de 1979, na Casa de origem),
que "modifica a redação do "caput" do art. 10 da Lei
n~> S.lO~,.. de 2~ de setembro de 1966 ~- C6~go Nacional de Trinsito".

Relator: Senador Octávio Cardoso
. O Projeto de Lei sob exame, de autoria ~o Uustre Depu~
tado Cantfdío Sampaio, altera a redação do art. 1',
"caput", do_ Código Nacional de Trânsito- Lei n~'
5.108, de 21 de setembro de 1966 -visando a tornar priva.tivo de engenheiro especialista em trânsito, ~cargO de
Dtretor de D_epartamento Estadual de Trânstto, tendo
em vista a natureza de suas atribuições.
A proposição foi aprovada pela Comissão de Consti·
tuiçào e Justiça da Câmara dQs_ Deputados, por constitucional, jurídica e de boa técnica legislativa, e aprovada,
tambêm, na Comissão de Transportes e na Comissão de
Finanças. Aprovada em Plenãrio a sua reda:çlio final, a
proposição veio ao Senado Federal, onde recebeu aprovação na ComiS:sào _de Constituição e Justiça.
Emendado o Projeto no Senado Federal, foi modificado o seu. art. 1~>, objetivando ampl_iar o teor do Projeto
orJginal, a fiiD de permitir que qualquer pessoa de comprovada experiência em assuntos de, trânsito. e não ape.
nas engenheiros de nível superior, possa ocupar aquele
cargo.
Nada ã opor quanto ao aspecto constitucional e jurídico da referida Emenda, apresentada pelo eminente Senador Aloysio Chaves. Ao contrãrio, a medida encontra
r~sonância- rtil-nossa ~ei J\1-~ior,_qual!do esta afirma., em
seu a':l_· 160, que a. expansão das oportunidades de emprego produtivo constitui um dos prinCípioS da ordem
~.o~~m_!~a ~ social. E_ o Projeto, na sua redação original,
mostrava-se restritivo com· relação à expansão-das oportunidades de emprego, já que limitava ã ócilpação 'do
cargo de diretor dos Departamentos EstadUais de Trânsito a engenheiros especialistas em trânsito. A Emenda
n 9 1 de Plenário veio a sanar esta falha, estendendo a
Ocupação do referido cargo a qualquer pessoa de nível
superior, versada em assunto de trânsito.
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação da proposição, tendo êm vista sua constitudonatidade, jurtdicidade, regirnentalidade, boa técnica legislativa, e, no

mérito, inteiramente conveniente e oportuna.
Sala das Comissões, em 29 de maio cte 1985. --José
Ignácio Ferreira, Presidente - Octávio Cardoso, Relator
-Martins FHho --Américo de Souza (contra)- Moacyr Duarte - Nivaldo Machado - Hélio Gueiros (contra) -

Lenoir Vargas.
Lista n.,.. 003 de 1985, em 1 de junho de 1985

Congratulações pela posse Mesa Diretora do Senado
Federal

-da Câmara Municipal de Almadina - BA;
-da Câmara Municipal de Cruz das Almas- BA;
-da Câmara Municipal de Guandu - BA;
-da Câmara Municipal de Itagi - BA;
-da Câmara Municipal de Itüí.ba- BA;
-da Câmara Municipal de Morparâ - BA;
-da Câmara Municipal de Queimadas- BA;
-do Tribunal de Justiça do Estado do Cearâ;
-da Federação dos Trabalhadores no_ Comércio do
Estado de Goiás - GO;
-da Câmara Municipal de Guimarães - MA;
-da Câmara Municipal de Monção - MA;
-da Associação dos Magistrados da Justiça do Tra~
balho da 3• Região de Belo Horizonte - MG;
-da Câmara Municipal de Ladainha - MG;
-da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia MO·
_:_da Câmara Municipal de Barcarena- PA;
-da Câmara Municipal de Bujaru- PA;
-do Conselho de Contas dos Municípios - PA;
-da Câmara Municipal de Itaituba- PA;
-da Câmara Municipal de Capitão-Poço - PA;
-da Câmara Municipal de Jacundâ - PA;
-da Câmara Municipal de Salvaterra- PA;
-da Câmara Municipal de São João do AraguaiaPA'

...:.._da Câmara Municipal de Alenquer - PR;
-da Câmara Municipal de Francisco Alves --PR;
-da Câmara Municipal de General Carneiro- PR;
-da Câmara Municipal de Iporã - PR;
-da Câmara MuniciPal de sapOpema - PR;
-da Câmara Municipal de Xambrê - PR;
-da Câmara Municipal de Toritama- PE;
-da Câmara Municipal de Mendes- RJ;
-da Câmara Municipal de Florania- RN;
-da Câmara Municipal de Timbal1ba dos_ Batistas_"""'""':
RN;
-da Câmara Municipal d-e Vereadores de Criciumal
-RS;
-da Câmara Municipa"J dC CÕroricl Macedo - SP;
-da Câmara Municipal de Fernando Prestes -BP;
-da Câmara Municipal de Joanópolis - SP;
-da Câmara Municipal de Mascote - SP;
-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
-SP;
-do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal;
-da Câmara Municipal de Formosa - GO;
-da Câmara Municipal de Gonçalves Dias - MA;
-da Câmara Municipal de Urbano Santos - MA;
-da Câmara Municipal de Piamantina - MG;
-da Câmara Municipal de Joaquim Fellcio- MG;
-da Câmara Municipal de Macaé- RJ;
-da Câmara Municipal de Carlópolis - PR;
-da Câmara Municipal de Piracicaba- SP.
Manifestações Contrárias ao Projeto de Lei n'i'
5.065/85 (FGTS ao Trabalhador Rural):

-de Francisco Amaral de Souza - Bom Jesus da
Lapa- BA;
-do Sindicato do Trabalhador Rural de Santa Cruz
de Cabralia - BA;
-de Elcios Oliveira, de Feira de _San_tana - BA;
-do Sindicato do Trabalhador Rural de lraquaraBA;
-do Sindicato do Trabalhador Rural de Cai1aranaBA;
-do Sindicato do Trabalhador Rural de Itanhém -

B-2_

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Livramento- BA:
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-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de MairiBA'

_:_do Sindicato dos Trabalhadores de Remanso BA'

__:..do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Téixeira
de Freitas - BA;
-_do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de XiqueXique- BA;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aurilân~
dia- GO;
~ do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coxim
-MS·
- d~ Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Doura~
dos- MS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mundo
Novo- MS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aliança
-

PE;

-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Amaraji
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-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marília

-_:~o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinda-

monhangaba - SP;
- do -Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Cãeta.no do Sul - SP;
-da Central única de Trabalhadores Rurais de São
Paulo- SP·
-do CenÍro Pastoral Vergueiro de São Paulo- SP.
Manifest~ões

Manifestações contrárias à resolução do CONTRAN,
que estabeleceu a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nas zonas urbanas:
-da
-da
-da
..;;.... da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da

-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brejo da
PE;
' -do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cabo-

Madre do Deus -

PE·

_:_do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cu pira
PE;

-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gamelcira- PE;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Glória
do Goitá - PE;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de lpojuca
-

PE;

. . .:. . do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Joaquim
Nabuco- PE;
- do Sindicato dos Trabalhadores_ Rurais de Limoei~
ro- PE;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa
CruZ do Capibaribe - PE;
-_do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Timbaú~
ba- PE;
-do SindicatO dos Trabalhadores Rurais de João
Pessoa- PB;
-do Serviço de Intercâmbio Nacional de Petrópolis
-RJ;

-do Sindieàto dos Trabalhadores Rurais de São Fidélis- RJ;
-do Sindicato dos Trabalhadores. Rurais de São Pe~
dro da Aldeia - RJ;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arvore__zinha - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Erechim
-RS·
- d'o Sindicato- dÕs Trabalhadores Rurais de Fortaleza dos Yalos - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Frederico _Westphalen - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de lndepen~
dência- RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado
~~-RS;

-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Monte~
negro...:_ RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Planalto
-RS·
....:.... d'o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa
Maria- RS;
-do S_indicato dos Trabalhadores de Santa Vitória
do Palmar - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo
Antônio da Patrulha - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Bor~
ja- RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vacaria
-RS·
. - d'o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cunha
Porã- SC;
-.......... do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Concórdia- SC;
~
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Luit Alves- SC;
~do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pa.pan~
duva- SC;
-do Sindicato dos-Trabalhadores Rurais de JaúSP;

contrárias a projetas:

-do Instituto dos Advogados Brasileiros - RJ, aos
PL n•s 279/79, 502/83, 297 e 4467 f84;
-da Câmara Municipal de São João da Boa VistaSP, ao PLC 8/85_

-PE;

-
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de Bastos - SP;
de Bento de Abreu- SP;
de Bilac - SP;
de Cuba tão - SP;
de Mairinque- SP;
de Mococa - SP;
de Penópolís - SP;
de Piracaia - SP;
de Piraju - SP;
de Pompéia- SP;
de Santa Izabel - SP.

Manífestações favoráveis ao PL n9 4.869/84 (estende
aos servidores do_ SER PRO os beneficias pievistos no
art. 31' da Lei n" 1:o2s, de 8-9~82);
-da Câmara Municipal de Diadema- SP;
-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
SP·
-dos Funcionários do SERPRO, 8~ Região de São
Paulo- SP.

-

Manifestações favoráveis ao PLC 218/84 (cria o Estado do Tocantins):
-do Deputado José Wilson SiqUeira Campos- DF;
-do Doutor Gilberto Fernandes Cormineiro, Ara~
guafna- GO;
-da Doutora Glória Coelho, Araguaína- GO;
-da Associação Comercial e Industrial de Colinas de
Goiiis- GO;
-da Assembléfil Legislativa de Goiás;
-do Senhor Vicente Confessor Ferreira - GO;
-do Doutor Luiz Correia, Gurupí- GO;
--do Vereador José Tavares Neto, Paraíso do Norte
-00;
-do Instituto Histórico e Geográfico de Goiâs.
ManifestaÇões favoráveis a projetas:
-do Sin<licato dos Bancâdos de Alagoas --AL, ao
PL n' 4.111(84;
-do Senhor Valdemar Marreiro dos Santos -- AM,
ao PL n• 4.633(84;
-da Associação dos Servidores da Caixa Económica
Federal - MS;
-do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia- RJ, ao PL n9 775/83;
-do Instituto dos Advogados Brasileiros- RJ, aos
PL n•s 1.701, 2.539, 2.679(83, 3.133, 3.792, 3.987 e
4253(84;
-da Câmar<1 Municipal de Rio das Flores- RJ, à
PEC 31/83;
~da Associação dos Portuários Aposentados e Pen~
sionistas do Rio Grande - RS, ao PLS n<1 254/84;
-da Câmara Municipal de Assis - SP, aos Projetas
n's 394, 1.079, 1.450, 1.461, 2.355, 2.524/83 e Ol/84;
- da Câmara Municipal de Cotia - SP, ao PL n'
2.9t8j83;
-da Câmara Municipal de Diadema- SP, ao PL n~'

3.557/84;

-da Câmara Municipal de Mauá - SP, ao PL n<1
4.8~9(84;

-da Câmara Municipal de Mogi-Mirim- SP, ao PL
n' 85/83;
-da Câmara Municipal de Presidente Epitâcio, à
PEC n• 33/84;
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-do Senhor Luiz Antonio Perseguin de Ribeirão Pre~-~

-

-do Sindicato dos Vigias Portuários de Santos- SP,
ao PLC n• 106/82;
_
-da Câmara Municipal de São José do Rio PretoSP, ao PL n• 4.869784;
-da Assembléia Legislativa do Estado de São PaJllo
- SP, à PEC n• 19/83;
Expedientes encaminhados às bancadas

estaduai~:

-da Câmara Municipal de It<\iulpe- BA, reivindicando melhor aproveitamento, no Estado, com_ a -arrecadação das loterias;
-do Conselho Regional de Contabilidade do ParáPA, reivindicando extensão aos_Contadore!l e Audi~ores
dos beneficiaS do Decretp-Jei nO? 2.200(84;
-da Câmara Municipal de Londrina - PR, solicitando apoio ao ProjetQ, "Terra da Mônica", de Maurício

de Souza;
- da Câmara Municipal de Nova Esperança - PR,
solicitando revogação da Lei que autorizou_ a Erradicação dos cítric-os no Estado;
-da Câmara Municipal de Igarassu- PE, com uni~
cando índícação do novo vereador para essa camara;
-do Círculo de Trabalhadores Cristãos de Igapó RN, encaminhando Relatório de suãs atividades;
-da Câmara Municipal de Campina Grande- PB,
reivindicando legalização de todos os partidos politicas e
convocação de uma Assemblêi~ Nacional Constift,Iinte; ·
-da Câmara Municipal de Campinas- SP, reivindicando legalização do Partido Comunista do ~rasil e demais Partidos que atuam na clandestinidade;
--da Câmara Municipal de Jaboticabal - SP, solicitando amparo ao produtor rural de amendoim;
·
-da Câmara Municipal de Jundiaí- SP,solicitando
ao Governo Federal retorno do credenciamento jiilito à
Previdência Social do Instituto de Cirurgia e Traumatologia e isenção do pagamento de impoStos para- a-s áreas·
declaradas de utilidade pú.blica;

-da Câmara Municipal de Marília- SP, solic_itando
legalização do Partido Comunista do_ Brasil; _ __
-da Câmara Municipal de Santa Barbara D'OesteSP, reivindicações dos produtores rurais quanto aos
-- --~
preços dos produtos agrícolas;
-da Câmara Municipal de Santo André- SP, reivindicando estágio para psicólogos, médicos e _neoformandos em Medicina, nas APAES e outros estabele.cimentos que atendam a excepcionais;
-da Assembléia Le8;islaiíva· do EStado de São Paulo
- SP solicitando apresentação de Emenda à Constitu:iÇão' relativamente ao Imposto Predial e Territorial
Url;lano;
-da Secretaria de Estado dos Negóci~s do Interior
- SP, encaminhando cópia da Ata da 2~ Reunião dos
Prefeitos da Região de Avaré;
- ·--da Câmara Municipal de Sertãozinho- SP, solicitando amparo ao produtor rural de amendoim.
Diversos
-da Câmara Municipal de Livramento do Brumado
- BA solicitando junto _ao Departamento Nacional de
Obra Contra as Secas - _DNOCS, m~ atenção para
___::_ esse município;
-da Câmara Municipal de Paulo Afonso- BA, rei~
vindicando o can_celamento das _punições aplicadas aos
' '
·
~
empregados da CHESF;
-da Câmara Municipal de Telêmaco Borba :- PR,
encaminhando moção de aplauso ao Governo Federal,
pelo congelamento dos preços dos automóveis;
-da Câmara Municipal de Igarassu- PE, sugerindo:
a) alteração do artigo_ 118 da C~nstituição Federal;
b) redução nos re~ustes das prestações da Çasa própria; e
c) isenção da taxa de pagamento nos registras de nascimento~ assim como na carteira de identidade;

-da Câmara Municipal de São Bento da Una- PE,
solicitando suspensão das multas, aos eleitores em atraso
com a Justiça Eleitoral;

-do Departamento dos Aposentados Integrantes da
Categoria Profissional Gráfica- RJ, sugerindo elaboração de nova Lei Orgânica da Previdência Social;
-da Câmara Muniçipal de Areia Branca- RJ,enca~
minhando cópia do XXI Encoritró Nacio~al de Verea~
dores;
-da Câmara Municipal de Assis - SP, solicitando
reatamento das telações entre o Brasil e Cuba;
-da Câmara Municipal de Barretes- SP, encami·
nhando voto de aplauso à EMBRAER, pela fabrícação e
venda de aviões Tucano;
-da Câmara Municipal de campos do Jordão --SP,
solicitando apoio junto às Secretarias Sociais dos Estados para implantação nos centros urbanos, de centros de
encamin-hamento e recuperação de menores carentes;
-da Câmara Municipal de CUbatão -SP, favorável
a eleiçã.o direta para Prefeitos dos Municfpios;
-da Câmara Municipal de Franca- SP, solicitando
ao Ministro- êla Agricultura liberação de recursos para
agricul! ura;
-da Câmara Municipal de lgaratá- SP, solicitando
garantia -de preço mínimo dos produtos agrícolas;
-da Câma_ra Municipal_~~ Mogi~Mirim- SP, solicitando mobilizaÇão de toda a população para ajuda ao
povo desnutrido em algumas regiões;
- do _Senhor:_ Bernardo dos Santos, Pirapozinho SP, solicitando que as eleições para prefeito sejam realizadas juntO com as de Governador;
-da Câm~a_ ~unicipal d~ Rubinéa- SP, solicitandO "novos es-tudos sobre a lei da reforma agrária;
-do Senhor Wandc;rley_Çardoso de Santo&- SP, solicitando _equiparaÇão à- gratificação- de Atividade
Jecníco-Admínístratívo concedida através do Decretolei nl' 2.2<t9, de 25-2-85;
- d_oGovt!lllo do Estado de São Paulo-:"_SP, ~ncami
nhando Atas d8. 1• e 2• Reunião do-Colegiado das Administrações Es~açl.uais;.
......:. da Câmaia Municipal dê Sã() caetaiiO do Sul SP, sugerindo alteração na Lei do fnquilinato;
-da Câmara Municipal de São Paulo - SP, solicitando elaboração de lei que proiba desníveis de salários
entre deputados federais, estaduais e o cOrpo de fundaM
nários Iegíslatívos federais, estaduais e muni~ipaisf_
--:do Sindicato das_ Empresas de Compra, Venda, Locaçã_o e Administração de Imóveis-SP, sugerindo que
não seja alterado o atual sistema de remuneração das cadernetas de poupança.
Expedientes Encaminhados ã:s Lideranças Partidária~:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• IS7, de 1985
A,Jtera_ a

reda~:ão

do item VI do art. 79 da Lei ol'

7.232, de 29 de outubro de 1984.

O Co-ngresso Na-cional _decreta:
Art. 19 O item VI do art. 7'1 da Lei nl' 7.23_2,-d.e 29 de
outubro de 1984, passa a ter a seguinte redação:
. "VI- opinar sobre a concessão de benefícios fiscais, fírianceiros ou de qualquer outra natureza por
parte de órgãos e entidades da Administra-ção Federal a projelbs do setor de inJormátka, sem prejufzõ
da competência decisória dos Conselhos de Admi~
nistração ·da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (SVFRAMA), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e SupeTin·
tendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), no tocante aos projetas e incentivos de desenvolvimento regional, processados na (arma da
respectiva legislação."

Art. 21'
Art. 31'

RevogamMse as disposições em contrário.
Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Ju!ltifk·ação
D~ acordo

com a Lei n~' 7.232,_como bem_~e v_ê do inci~
so VI,- do .art. 79~ cabe ao Conselho Nacional de Informá~
tica e Automação opinar sobre a concessão_ de benefí~
cios, e não suprimir incentivos fiscais, financeiros ou de
qualquer natureza.
Limitando-se a competência do CONIN a opinar
so?re a matéria, -cümpre ao legislador resguardar as atribuições dos três organismos de desenvolvimento regio.nal, referidos na emenda, no que diz respeito a projetas e
incentivos que fazem parte das leis que os criaram.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1985.- Fábio Lucena.

LEGISLAÇÃO CITADA
LErl'<n.2J2, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre a Política Nacional de Informática e

dá. _outras providências.

"A-;;--;·. c~;pet~ ;~· c~;.;s~ih~ ·N;~i~-~~i d~ i~f~;~;â~
tica e Automação:

-da Câmara Municip_al_ de Juiz de Fora- MG, parabenizando o novo Ministro de Estado da Educação;
_ -da Câmara Municipal de Gfarhado-::__ RS, solicitando da Nova República apuraÇão nas irregularidades
- em \odas _ a_s instituições financeiras;
-da Câmara Municipal de Arujá- SP, encaminhando moção de congratulações ao Senhor Senaçlor fernando HenriqUe Cardoso;
--da Câmara Municipal de Assis - SP, reivindican~
do devolução das prerrogativas ao Poder_ Legislativo
Municipal;
---da Câmara Municipal de Cubatão ~ SP, solicitando_o reatamento das r~lações _diplomáticas entre Brasil e
Cuba;

-..:.:..da Câmara Mtmicipal de Jales _- SP, solicitando
devolução das prerrogativas do Poder LegiSlativo Muni.cipal;
-da Câmara Municipal de São José dos CamposSP,_apoiando a legalidade do Partido_ Comunista doBrasiL
_ O S~. PRESIDENTE (José Fragelli) D9 Expediente
lido consta os Projelos de Lei da Câmara il~'s41, 42 e43,
de 1985, que r~eberão emendas, perante a primeira co--misSão a que fofam· distribuídos, pelo prazo de cinco sessões ordiriá_rias, nos termos do art. 141, ítem II, alínea b,
-do Regimento interno.

O SR. ?RESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a Mesa, projetO de Ici que vai sei lido pelo Sr. l~'-Secretári9.
t lido o seguinte.

- ·

.. Vi·.:._: ~~i~~; ~~i,;;;'d~~~~~ã~.d; b~~~fi~i~~ fi~~~is: 11nanceirOs oU de qualquer outra natureza por parte de órgãos e :~ntidades da Administração Federal a projetas do
setor de informãtiça;
(Às Comissões de Constituição e Justiça, ·de CiênM
e -tecnologia. e de As.suntos Regionais.}

CiO.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- O projeto lido
setâ publicado e remetido às comissões competentes.
H~ oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discUrso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dizia a Condessa Diane qu~. ''as horas batem igualm-ente para todos, mas possuem um som diferente para
cadã um de nós". Eis a razão da minha presença nesta ·
tribuna.
Li no Correio Braziliense, do día 5 dejunhQ~ o seguinte
re_gistro:_
''SECRETARIA ESTÁ AMEAÇADA
A consultora Jurídica do Ministério do Interior
c_onsidera iric;onstitucional o projeto do Senador
Jorge Kalume que prevê a criação da Secretaria Especial para a Região_ Amazónica (Seara). A informação ê do ministro Ronaldo Costa Couto, que
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preferiu, entretanto, não manifestar sua opinião
pessoal a respeito, afirmando qu_~ "o presidente Josê
Sarney-decidirã soberanemente". Segundo o Minis_trg, ..·~1:!:..deci~~Q. da ~o~ }t~pJl~li~ com relação ao

Ministério do Interior foi tomada no dia 15 de
março, quando se definiu a estrutu~a atuaf da Pasta,

com a criação do Ministério do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente". Com essa declaração,
ele descartou a possibilidade de esvaziamento da___ _
Pasta, corn transferência dos órgãos voltados para a

Amazônia (Basa; Súdam e Suframa) para_ a Seara.
Mais enfático, um assessor do Ministérlo garantiu que a Seara não serã aprovada pelo presidente

José Sarney, uma vez qu~ "além de inconstítucjona1,
implica gastos extras e superposição de órgãos".
Sr. Presidente, nunca pensei que um projeto dessa natureza vjesse receber depoimento contrário. Sempre afirmamos e continuamos afirmando - naturalmente os
que conhecem a geografia brasileira, os que conhecem
especialmente a Amazónia também compreendem que aquela grande área tem que te:r um tratamento diferenciado das demais regiões brasileiras.
O Brasil, sabemos, é um Pats continental, com as mais
variadas peculiaridades. Certas leis que se aplicam no
Sul e no Sudoeste, ou mesmo no Nordeste, não podem
ter guarida na grande Amazônia, mesmo porque demograficamente é vazia e com uma ãrea até de um continente.
_
Deplorei essa declaração de S. Ex.•~ OSr. Miqistro e da
Consultaria Jurídica do M-inistério do Interior. Já por
antecipação estão aflrmando -que e!a é inconstitucioilal e
nós nesta Casa, há poucos dias aprovall?OS u~p. novo_Ministério, o Ministério que jã existia~ o Millistériçr Extraordinário, que na sua simPlicidade vinha mais ou menos correspondendo à sua finalidade, gue era o Ministério pãra Assr.mtos Furidiários. Há poucos. dias eu ~es
mo fui relator na Comissão de Serviço Público, dando
parecer favorável à criação do Ministério Extraordinário
para Assuntos de Administração- e mais, com a criação
de 20 polpudos cargos. Só a Nova R~pública, a partir" de
15 de março para câ, criou cinco Ministérios que forãm:
1 - Ministério da Reforma e do D-esenvolvimen_
to Agrário;
_ __
2- Ministério da Çiênda e da Tecnologia;
3- Ministério do Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente;
4 - Ministério da Cultura;
5- Ministério de Assuntos de Administraçã?·

E nós, aqui não verberamos, não protestamos e nem
chegamos a afirmar que o Brasil diante desse caos
econômico~financeiro poderia até adiar a criação desses
novos organismos, até por uma questão de economia.
Mas achamos que é uma necessidad~ o desmembramento, a descentralização da administração pública.
Não é novidade para todos nós desta Casa e de todo o
Brasil de quantos Ministérios já fOram criados e des~
membrados. Na administração de Dom João VI) por
exemplo, tínhamos apenas três Ministérios que, posteriormente, de acordo com as necessidade exigidas pela
administração, esses Ministérios foram sendo desmembrados. O antigo Ministério dos Negócios Interio·
res do Reino, passou a denominar-se secretaria de Estado dos Negócios do"Brasil e Fazenda, pelo Decreto de II
de março de 1808. Denominação de Secretaria dos Negócios do Reino surgiu em conseqUência da Carta de Lei
de 17 de dezembro de 1815, que elevou o Estado doBrasil à categoria de Reino. A Secretaria de Estado dos Negôcioi do Reino e Estrangeiro foi criada pelo Decreto de
2 de ffiaio de 1822, que diviaiti ã repartição d9s Estrangeiros e da Guerra em duas, ficando a dos Estrangeiros
sob a direção do Ministro do Reino, e assim continua.
O Ministério da Justiça~ lo_go após a sua chegada ao
Brasil, cuidou o Príncipe Regente O. João VI, de formar.
o primeiro Ministério. PeJo Decreto de 11 de março de
1808 foram-nomeados os Ministros e Secretãrios de Estado. Os assuntos da Justiça ficaram a cargo da Secreta~
ria dos Negócios do Reino. A lei de 23 de agosto de 1921
determinou que fossem inteirámente distribuídas duas
secretarias com todos os negôcios-atinentes à secretaria,
tendo uma denominação do Reino e outra, dos Negócios
da Justiça. E assim continuam os desmembramentos.

Sábado 8 J69I

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seção II)

O Ministêrío da Marinha: ao organizar o primeiro Ministério brasileiro, nomeou D. João VI, pelo decreto de
II de março de !808, o ministro e secretário de Estado
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos.
Com a proclamação da independência, a expr~são
Domínios Ultramarinos foi retirada de sua nomenclatura. Na República, com a Lei de número 23, de 30 geoutubro de 1891 aparece o Ministério da Marinha com as
mesmas atribuições que possuía anteriormente.
Ministério do Exército; pelo decreto de II de março de
1808 foi criada a Secretaria de Estado dos Negócios da
Guerra e Estrangeiros. Desmembrada mais tarde pelo
decreto e instruções de 22 de abril de 1821, complementado pelo decreto de 2 de maio de 1822, mas foi desmembrado. E assim continua.
Ministério de Relações Exteriores; fazia parte do primeiro Ministério de D. João VI no Brasil a Secretaria de
Estado de Negócios Estrangeiros e da GUerra, que daria
origem ao atual Ministério das Relações Exteriores.
Ministério da Fazenda: pelo alvará de 28 de junho de
1908, o Príncipe Regente criou, no Estado do Brasil, um
Erãrio ou Tesouro Real e Público, com as mesma:;_ ..prer~
'rogãtívas, jurisdição e inspeção, autoridade, obrigações e
incumbências" que especificava a Carta de Lei de 22 de
dezembro de 1761, para o seu c_ongênere de Lisboa.
Competia ao novo órgãQ. "a mais exata administração,
arrecadação e distribuição da Real Fazenda deste Continente e Domínios Ultramarinos". O Decreto de 6 de
março de 1821 criou o lugar de Ministro e Secretário de
Estado dos Negócios da Pazenda e, ao fazê-lo, consagrou a nova denominação mantida até a Repóblica. O
Ministério da Fazenda aparece com a Lei n"' 23, de 30 dC
outubro de 1891, que reorganizou os serviços da Administração Federal.
Estou apressando esta leitura para chegar ao ponto
que eu quero.
Ministério dos Transportes:
A Secretaria de Estado dos Negócios de Agricultura,
Comércio e Obras Públicas foi criada pelo Decreto
J .067, de 28 de julho de 1860. A Lei nY 23, de 30 de outubro de 1891 criou o Ministério da Indústria, Viação e
Óbras Públicas para o qual passaram atribuições da Secretaria da Agricultura. E assim foi se desmembrando o
Brasil, criando~se novos Ministérios de .a.cordo com as
n-ecessidades- ditadas pela administração póblica.
Ministério da Agricultura:
Criada pelo Decreto n"' 1.067, de26 de julho de 1860, a
Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

Miflistérf~ da Ed~cação e.Cultura:Cabia-ao Ministério dos Negócios do Império, posteriormente dominª-do o Minist-ério dos Negócios do Interior, já na RePúbliCa, tratar dos assuntos relativos à educação e saúde. O Decreto D'r' 546, de 19 de ab.ril de 1890,
criou a Secretaría de Estado dos Negócios da Instrução
Pública, Correios e Telégrafos, e foi-se desmembrando.
Ministério do Trabalho e Previdência Social.
No Inícío do período republicano foram expedidas algumas leis relativas ao trabalho - sobre trabalho de menores, acidentes do trabalho, sindicalização dos profis~
sionais de agricultura, e indústrias rurais. O Código Civil
(1916) regulou, mais tarde, a locação de serviços e outras
leis, sobre férias, serviço teatral, e assim por diante. Até
que enfim, como os demais, foi desmembrado.
Ministério da Saúde-.
Criado pe1a Lei n' L920, de 25 de julho de 1955, regulamentada pelo Decreto nt 54.596, de 16 denovembroáo
mesmo ano, tem a seu cargo a resolução de todos os
problemas de competência federal''atinentes à saúde humana". Anteriormente estes assuntos estavam a cargo
dos MinistériOs dos Negócios do Império, do_ Interior e
da Educação.
Ministério do Planejamento e Coordenação EconómiCa~ Criado pela Velha República, ou República anterior
à atuai.
Ministério do Interior: uma criação também da Velha
República.
Ministério da Previdência e Assistência SociaJ: também criado em 1974, E, assim por diante.
Não criticamos a criação de Ministérios. A Nova Re~
pública que se iniciou a 15 de março, já sabia da necessi~
dade de se desmembrar Ministérios, para que pudesse
atender às necessidades do Brasil atuai, mas como eu di~

zia no início do meu pronunciamento, jã foram criados
cinco Ministérios, de 15 de março para cã, muito mais do
que a Velha República. Mas não estamos contra isso.
S. Ex• o Sr. Ministro, ou o seu Consultor Jurídico,
acha que ê inconstitucional a Seara. A Seara é uma proposta nossa, não é impositiva. Apenas estamos sugerindo a criação, porque conhecemos a nossa geografia. Sabemos que a Amazônia teril que ter um tratamento diferente das demais Regiões do País. O nosso projeto é muito claro. Creio que S. Ex•, o Ministro do Interior ou o
seu consultor jurídico, dada a pressa ou seus muitos afazeres, não teve tempo de folhear o que nós desjâvamos.
O Sr. Fábio Lucena- Vk Ex• me permite um aparte?
Pediria a V. Ex• que
aguardasse apenas alguns segundos, por gentileza.
Gostaria qUe S. ~· lesse o .meu projeto, que é uma
proposta legislativa autorizativa. Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, aceita ou não aceita, acata ou não acata. Não há obrigação, embora tenha sido
promulgada hã poucos dias numa solenidade simples,
mas tocante, por S. Ex.', o Presidente José. Fragelli, em
seu gabinete de .trabalho, com a presença nossa, como
autor da proposição, e de outros Srs. parlamentares da
grande- área.
Gostaria de dizer ao Sr. Ministro do Interior que não é
amazonense, nem acreano, mas mineiro - de qualquer
maneira, fala português, de qualquer maneira, ê brasileiro- algo que tafvez ele nem saíba e nem seu consultor
jurídico tenha tido o trabalho de pesquisar: no ano passado, a Amazônia - até o Pará, Acre, Amazonas 1 os
Territórios entrando em Mato Grosso do Norte- contribuiu para o Brasil- pasmem Srs., pasmem!- para o
FINSOCIAL, com a soma estupenda de 6 trílhões e 754
bilhões de cruzeiros, a pobre Amazónia. E mais, não são
relacionados todos os tributos arrecadados, somente
uma parte dos tributos, incluíndo imposto de renda. Não
é da Amazônia que vem até o paralelo treze, mas só essa
Amazônia que eu citei: do Pará até o Acre, incluindo
parte do Mato Grosso: 1 trilhão e 671 bilhões de cruzeiroS, ·a que equivale dizer que a Amazônia contribuiu, no
ano passado, com quase 9 trilhões de cruzeiros.
Agora, vejamos o orçamento dos Estados da Amazônia para 1985: o Acre, lncluindo transferências e receita
tributãria, 256 milhões- estou arredondando- o Pará.
com um trilhão de cruzeiros; o Amazonas com .580 bilhões; Rondônia com 364 milhões, o Amapã com 252 bilhões. Faltaram apenas os dados de Roraima, porque a
_burocracia não_permitíu que eu chegasse aos mesmos.
Todo esse orçamento não chega a 3 bilhões e meio,
quer dizer, desses 3 bilhões e meio nós temos transferências da União para ess~Estados, auxílio. Enquanto isso,
a Amazônia deu quase 9 trilhões para a União. Ora, a
Amazônia poderia viver praticamente sem a ajuda da
União, se esse dinheiro ficasse lá.
Daí por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós estamos advogando uma Secretaria para aquela região. t
uma necessidade um tratamento diferenciado. Como dizia Teix"eira Soares; ..a Amazónia continua a ser um de.
safio Permanente à imaginação criadora do homem brasileiro".
Foi por isso que nós sugerimos a criação de um mini
ministério, sem a pompa de ministérío, uma secretaria
simples, mas que vai preencher uma lacuna necessária.
Agora ouvirei V._Ex~ com muito prazer, Senador Fábio Lucena, depois que pedi que V. EX' esperasse para
poder ouvir os números, os algarismos, as contribuições
dos Estados da Amazônia.
O -SR. JORGE KALUME -

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Jorge Kalume,
criou-se um hãbito maléfico neste País, hábito enquistado nos subterrâneos ministeriais que consiste em tachar
de íncorutitucionais as decisões do Congresso Nacional.
SãO~ os· heresiarcas da Constituição, juristas contratados
pelo critério da emp.áfia, excelentes apedeutas e leguleios
de alto coturno. São os heres.íarcas da Constituição.
Imagine V. Ex•, as Comissões de Constituição e Justiça
da Câmara dos Deputados e do Senado da República,
que reunem as inteligências mais lúcidas e que hã longo
tempo se dedicam ao mister dificil, dificflimo de estudar
a Constituição, exaram um parecer e os hermeneutas da
heresia constitucional, lá, em escalão ministerial, dizem
com a maior sem-cerimônia que a conclusão da comis~
são têcnica, de Constituição e Justiça do Senado Federal
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e da Câma.ta_doS Deputados, é inconstitucional, isto é,
que se alevanta contra a Çonst!tuição, que fere a Consti:
tuíção, que a afronta, que a denigre e que a subverte. ObM
serve V. Ex• o seu projeto, e agora recordo-me da guerri-

lha constitucional travada a(Jui, no Senado Federal, a
respeito da nomeação desse Ministro para o cargo de
Governador do Distrito Federai, que hoje tacha de inconstitucional- tachar com eh, apenas um aviso para o
Ministro, evidentemente -, tacha de inconstituciOii.ãl

um projeto que tramitou, que navegou dentro da mais
plácida água constitucio_nal.que .POderiã haver dentro do
Congresso Nacional que foi...
- -

O SR. JORGE KALUME- A delegação legislativa.
O Sr. Fábio Lucena- ... que foi o projeto de V. Ex•
Alêm da importância transc-en-dCnTal que ele possui para
a Região Amazónica conw um -~odo, como uma região
que já não diria mais uma região continental porque isto
virou pleonasmo, mas como uma região planetária, tamanha é a importância do _seu projeto para a nossa região, que a,ntes de emitir, a respeito do mesmo, qualqller
opinião, todo e qualquer Ministro de Estado deveria
pensar, pelo menos, vinte vezes, já que a Amazônia con- _
siste em 20% do Território Nacional. Mas não! A trouxe-mouxe, à tripa forra.
-- - ~- -0 SR~ JORGE KALUME - Eu vou apenas fazer
uma correção. V. Ex• equivocou-s~ não 20%, a Amazônia tem 60% do território nacional.
O Sr. Fábio l.Aicena - Retifico, só o meu Estado, o_
Amazonas, tem 20% do território nacional.
O SR. JORGE KALUME -

Concordo.

O Sr. F:ibio l.uoona·- Então, pelo menos em relação
ao Amazonas deveriam pensar no mínimo 20 vezes. Mas, não. A trouxe--mouve, dizia, à tripá forra, atabalhoadamente1 destabanadamente concl_u,i: o projeto ê inconstitucional, é contrário ã_ Constituição. Contrário
coisa nenhuma, Senador Jorge KaJume! Não há nada
mais constitucional em relação -à -Am::iiõnia do que o
projeto de V. Ex•, que teve a_ampla aceitação dos órgãos
técnicos e do Plenário do Congresso Naciõnal- da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E mais, fala
V. Ex• nesse descompasso de transferência de recursos devida, de um [ado, da Nação para a Amazónia e a reci--=procidade da Amazônia em relação à Nação. Permi~a
me complementar apenas com uma minúcia. V. Ex• sabe
quanto a região Amazónica deve ao exterior? V. _Ex• sabe
em quantos por cento a Amazónia ê responsável pela
dívida externa? Quan(o~ milhões de dólares deve o Acre,
quantos milhões deve o Amazonas, Rondônia, Roraima~
o Parã? Ainda no fim do ano passado foi aprovado um_
empréstimo externo para o Par:i, mas até hoje os recur~
sos não foram reçebidos. Nós não devemos um centavo,
nobre Senador, nós, da Amazôhia.

no mais puro e sãbio princiPiO da justiça. 1:. por isto que
tentativas como a de V. Ex• são logo rechaçadas por inconstitucionais, por absurdas, por improcedenle§. Isto
porque não querem aceitar qU:e ó- Con_zresSó -Nacio_nal,
pela representação da Região Amazônica, pelos homens
que lá vivem, que lã nasceram, que lã trabalharam e que,
por isso, conh~m os sentimentos do seu povo e assim
estão capãcitados a interpretar ess.e Sentimento, não qll:e-rem permitir que os representantes da Amazônia participem da formulação da equação para resolver o grande
problema amazônico. IntonstitucionaJ, nobre Senador
Jorge Kalume, eu diria-que é a mentalidade de certªs
pessoas que sofreni de prisão de cérebro constituciorial.
Era o meu aparte.
- O SR. JORGE KALUME valiosíssima contribuição.

Muito obrigado, pela

A nossa proposta é tão justa e sensibilizou de tal !Jlaneira o Congresso Nacional, que ela foi aprovadã. Com a
anuência do Partido da situação.

o-

Sr. Fábio Lucena- Permita-me explicar, traduzir o
que quero dizer por prisão de cêrebro constitucional: é
um persohagem de Sartre, está no seu romanc~ ""0 mu- _
rb". É um personagem que não pode pensar porque tem
dor de cabeça. to que me parece acontecer com certas
pessoas.
O SR. JORGE_ KALUME- Eu conheço esse roman-

ce. Muito obrigado a V. Ex• por essa complementação.
-Mas esse projeto, como dizia V. Ex•
O Sr. Aderbal Jurema- Pennite V. ~;um aparte?

O SR. JORGE KALUME- Veja mais, a nossa con~
tribuiçào, com ferro, ouro, bauxita para pagar a nossa
dívida.

O SR. JORGE KALUME- Vou ouvir V. Ex• com
muito prazer- o projeto sensibilizõu de tal maneira que
foi aprovado com a anuência dos Srs. Coqgressistas da
SituaçãÔ. Encontrava-se na Liderança, nesse dia, o ilustre Deputado Valmor Giavarinatdo Paranã, que com ele
aquiesceu. Na presidência dos trabalhos.encontrava-se o
acreano Mário Maia, tarnbêm da situação, e assim por
diante.
-Agora, enquanto o nosso ê apenas- (O Sr. Presidente
faz soar -as campainhas) Jâ vou concluir, Sr. Presidente
- enquanto o nosso é apenas uma proposta de delegação legislativa, não é imposição, para que Sua Exce-lência o Presidente da República acolha ou não, a Nova
República já criou, como eu disse no iníciOCfo ineu pronunciamento~ 5 Ministérios, 4 através de decretos, só um
através de lei que passou por esse Congresso: Ministério
rla Ciência e Tecnologia, o qual foi através de decreto,
porque não passou aqui nesta Casa, do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, da Cultura, e Ministério
Extraoidinário fiara AssuntoS de AdministraçAo. Agora,
o-da ReJorma e do Desenvolvimento Agrário foi a-prOvado na semana passada por esta Casa, pelo Senado Federal, será uma lei, através de uma mensagem do Poder
Executivo.
Então, gostaria, nesta oportunidade, de chamar a
atenção do jovem mineiro Ministro do Interior, no sentido de ater-se ao seu Ministério com o patriotismO que
lhe é peculiar e deixe que a Amazônia tenha um Ministério próprio, deixe que se desmembre do seu Ministério
e que perca essa pequena força deixando para outro
patrício essa responsabilidade.
Ouvirci o último aparte, Sr. Presidente, do nobre N ardestino, Senador Aderbal Jurema.

O Sr. Fábio Lucena- O Nordeste deve pouco mais de
três por cento. Agora observe, nós amazônida_s e os_p.Ok__
destinos, e vou dizer _nós nordestinos, porque nós amazô~
nidas somos conseqUência da existência dos nordestinos,
essa que é a realidade, uma _vez. que, os portugueses
desbravaram a Amazónia, quem a povoou, quem lhe deu
alma e gente foi o povo nordestino, em particular o povo
cearense, enquanto isso nós. amazônidas e nordestinos,
contribuímos para o pagamento da dívida externa com o
mesmo percentual de dólar que contribui São Paulo, Rio
de Janeiro, enfim, os Estados ricos do Centro-Sul, qu~
são os Estados, em realidade, que devem, que contraíram a dívida externa. .t isto, nobre Senad_or Jorge
Kalume, são tentativas como ~ta, de_ V. Ex•, da maior
justiça, porque ela procura, de fato, adequar a Região
Amazónica a um tratamento vazado na eqUidade, isto é, _

·o Sr. Aderbal Jurema- V. Ex• vai pronunciando um
discurso de todos nós, nordestinos e teve a gentileza de
estender até nós o Senador Fâbio Lucena. E, no vocabulãrio de S. Ex•, diria que essa opinião do Ministro, essa
posição do MiniStro encobre o eufemism_Q. .. casufsti_co".
Em verdade, S. Ex• não se apercebeu da importância do
projeto de V. Ex•, porquanto a Amazônia não ê apenas o
ter_ritório, a Amazônia, para todos nós, hoje, ê um estado de espírito. t um estado de espírito, porquanto nóS
estamos vendo, ainda cerca de umas 48 horas atrás, a
preocupação do Governador Franco Montoro com Cuba tão,_ o problema da poluição, a Serra do Mar queren-do desabar, enquanto aos nossos olhos surge aquela reportagem admirável de Jacques Costeau,_ que pode ter
suãs falhas mas, em verdade, ele projetou para o País e
para o estrangeiro todas as virtualidades da Amazônia,

O SR. JORGE KALUME - Agora é que estamos
sendo estimulados a c-ontrair empréstimos.

O Sr, F'bio Lucena- Agora_estamos sendo estimulados. Mas não devemos, dos mais de cem bilhões de dólares que o Brasil dev~:_ao exterior, não d~emos ums6
centavo de dólar. E o Nordeste deve pouco· màis de três
por cento.
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daquela Amazônia_que um paraib.ano anOnimo escreveu
crônicas admiráveis que V. Ex• mandou editar, recentemente, depois de tafl-~Os anos.
O SR. JORGE: KALUME- 'Alfredo Lustosa Ca]>ral.
O Sr. Aderbal Jurema- Exato. Paraibano que conheci e que se deixou levar pela pujança da Amazônia, a
Amazónia que impressiona um Gastão Cruls, a Amazônia que impressíõna um Ferreira de Castro, a Amazônia
que impressiona um José Eustãgio de Rivera, a Amazônia que é a Pátria adotiva de V. Ex• t por isto que quero
trazer o apoio do Pefelê, ou do PFL, ao projeto de V.
Ex_•, secundando as palavras ilustres do Sr, Senador Fá~
bio Lucena, que, como V. Ex.• são cab_oclos da terra.
O SR. JORGE KA,LUME- Nobre~nador, o aparte
de V. Ex•, para mim, teve um significado especial por~
que, não sendo V. Ex• daquela região, trouxe o seu apoio
e a sua solidariedade. Devo dizer a V. Ex• que a Atnazô~
nia continua sendo Nordeste, porque graças ao nordesti~
nos é _g!l_e a Amazônia, hoje, fala o portugUês.
Sr. Presidente, concluindo, devo dizer ao Sr. Ministro
do lnterior ou àqueles que não conhecem a geografia
amazónica ou a geografia brasileira, como Camões:
"Não se aprende, senhor, na fantasia sonhando, imaginando ou estudando, senão vendo 1 tratando e pelejando", cotno todos nós amazónidas fazemos.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Martins Filho.

Concedo a

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia
o segUinte discursq,) -:- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quem de nós desconhece ser o Brasil, hoje, uma
equação quase inequacionável?
Que qualquer decisão do poder tem de ser medida e remedida para, mexendo num dado, não transtornar todos
os demais?
- Imperativo é, portanto, que tenhamos paciência com o
Governo, pois os milagres andam escassos e Deus nos livre de milagres, como uns que nos venderam e não há dinheiro capaz de pagá-los.
Navegar, todavia, é preciso!
Estivemos nos últimos quinze dias envolvidos pelos
problemas dos plantadores de soja, principalmente os da
região Centro-Oeste, do triângulo mineiro, de São Paulo
e de Santa Catarina, que _engolfados por uma crise sem
tamanho, vieram lutar em Brasília procurando caminhos.
Lideranças esclarecidas dessa gente toda, reuniram-se
conosco na Comissão de Agricultura do Senado, e da
Câmara dos Deputados e conosco peregrinaram pelos
M inistêrios da ârea, onde sempre .compareceram o Deputado Jorge,Vianna, e o Deputado Maçao Tadano, respectivamente Presidente e membro da calenda Comissão
de Agricultura da Câmara dos Deputados.
Mas a crise dos sojicultores ainda caminha sem solução.
Quando digo crise, quero dizer crise mesmÇt; não se
trata de ter esse ou aquele lucro, de ter ganho ou de não
ter ganho. Trata-se do Oficial de Justiça à .porta penhorando máquinas, casas e terras, em processos de exe:
cução que levarão famílias inteiras à ruína tot~Irõnico,
não?
De um lado, estamos discutindo a reforma agrária
para darmos terra únpfodutiva aos que não têm nenhuma. Do outro, estamos tomando terras férteis, trabalhadaS por mãos honradas de famílias que vivem na agricultura e da agricultura- não da exploração do trabalho
de outrem - para dãMlas a banqueiros que j~ai_s sujaram as mãos Plantando sequer um pé-de-milho.
Bem, tn as é essa a crise.
Papagaio vencido no Banco, colheita com o _valor aviltado, marcado sem funcionar, execução na Justiça,lâgrimas e desespero em casa.
Sabemos que o atual Gove-rno não tem culp~.-Não foi
ele que fechou os cofres do Banco do Brasil para financiar a safra de soja, obrigando _o agricultor ir aos bancos
comerciais buscando um crédito impossível de pagar.
Não foi ele que, desadministrando a economia, pennitiu essa descomunal inflação onde um financiamento de
cem ~ilhões de cruzeiros, no plantio, transfornia-se num
débito de quase bilhões de cruzeiros na colheita.
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Em suas mãos, entretanto, está a administração da
bomba.

B imperativo que se encontre uma solução urgente,
um gesto efetivo que afaste o fantasma do desespero da
porta dessas famílias.

Os agricultores das regiões mencionadas propõem
duas medidas que, acreditam, poderão resolver o problema:
Primeira, a antecipação imediata deA.G.F. para asoja, a ser colhida na safra 85f86, no limite mínimo de 10
sacas por hectare, ao preço minimo corrigido na formalização do contrato, para entrega do produto em até três
anos. Com esse procediemnto os agricultores solveriam
suas dívidas e poderiam erosseguir em seu trabalho~
Temem, porém, que o governo em contra-proposta
oíereça, apenas, prorrogação dos débitos bancários. isso
não serve. Quando mais se prorrogarem os débitos, mais
estes crescerão e seu resg'a(e tornar-se--á impossível para
quem vive da lavoura.
Produzindo, pode entregar o produto, e entregando o
produto paga a dívida com a honra que lhe é própria,
sem o vexame de penhoras, arresto&, ..hastas p6blicas.
Segundo, que se permitam, em c.aráter de.~ergência,
operações de E.G.F. E A._.ÇI-.F., mediante certificado de
depósito em armazéns não credenciados.
Essas medidas, conjungadas, aliviarialn o problemas
dos sojicultõres, dando-lhes segurança para continuar
traba1hando.
.
.
. -~
isto, Sr. Presidente e Srs. senadores,~ muito mais importante, muito mais vital, do que salvar instituições financeiras falidas por corrupção e roubo, pratiCados ·pelos célebres celebrados de colarinho branco.
Isso é muito mais importante e muito mais vital do
que garantir emprego no setor terciário, pois se trata de
manter uma estrutura produtiva que é a única que vem
pagand.o as contas do pa1s, desde que o Brasil é História:
a agricultura.
Se bancos são importantes porque comercializam dinheiro e alimentam a especulação. financeira, lavciuras
são muito mais., pois estas produzem comida e alimentam o próprio estômago de nosso sofrido povo.
Está prometida, para hoje, ~ma resposta ao pleito do
sojicultores. O Sr~ .Mjnistiõ _da Agricultura deverá
anunciá-Ia até o final da tarde.
__
Esperemos seja ela satisüitória, sábia, capaz de ter encontrado o caminho estreito, mas seguro, e-9tre os abismos que nos rondam como nação.
·- ·- - Esperemos, sobretudo, possa ela ser um lenitivo ao de-sespero de milhares de agricultores que estão na iminên~
cia de tudo perder.
Não é demais estar advertido de que o desespero aconselha mal.
Há cent~nas de máquinas prontas_ a bloquearem estradas caso a esperança não visite essa gente que~ por injus·
tiça, tornou-s.e de justa ínaignação.
Precisamos dar ao presidente José Sarney tranquilidade suficiente para que possa realizai a imensurável tarefa
de transitar esta Nação pacificamente, para o pleno estado de djreito, com o resgate--da dívida social
E isto dependerâ muito da eficiência de seus auxiliares
em encontrar soluções eficazes para problemas como es~

te.
Quem avisa amigo é!
Obrigado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.

O SR. ADERBALJUREMA (PFL- PE. Pronuncia
o seguirite discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sé.iladores:
Trago "aqui iiin ilssu"nto que interessa à cultura canavieira do Nordeste,_ atendendo a apelo de ilustres professores do Recife e de toda a classe dos agrônomos. Vou
ler o telegrama que. acabo de receber do Reitor da Universidade Federai Rural de Pernambuco, Prof. Waldecy
Pinto.
Senador Aderbal Jurema
Senado Federal
Brasília - DF.
Solicito a preciosa atenção de Vossa Excelência
para que o segue. Encontra-se na Secret~ria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e do
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Com-ércio, já aprovado -em todas as instâncias, convênio a ser celebrado com esta Universidade para a
realização do segundo curso de Pós-Graduação em
Agronomia da Cana-de-Açúcar, que objetiva atender à demanda especifica do merCado de trabalho
representado pelas indústrias do álcool e do açúcar
e pelo parque sucroalcoolquímico que cõmeça a se
instalar. O primeiro curso, concluído em outubro
passado, capacitou 22 agrônomOs hoje totalmente
colocados em empresas desde o Maranhão até Alagoas. Tendo em vista que a época adequada começa
a se esgotar e que resta apenas a autorizaç_ão do Senhor Ministro Roberto Gusmão. para a ~sina_tUia;
tomei a liberdade de solicitar os bons offciOs de Vossa Excelência, identificado com os problemas educacionais desta região, no sentido de patrocinar esta
". causa, do maior interesse para Pernambuco e o
Nordeste. Saudações. Waldecy FernandeS Pinto,
Reitor da U FR PE
Recebi, ainda. este telegrama do Presidente da Associação de Agrônomos de Pernambuco:
Senador Aderbal Jurema
Senado Federal
Brasilia - DF.
A Associação dos Engenheiros Agrónomoª de Pernambuco solicita de V. Ex• o empenho que sempre de-monstrou em defender os interesses do Nordeste vg particularmente os de Pernambuco vg no sentido de ser sõlucionado entrave existente para ser celebrado convênio
com a Universidade Federal Rural de Pernambuco a fim
di que o segundo curso de Pós-Graduação em. Agronomia de Cana-de-Açúcar seja implantado pt Para que o
referido convênio seja assinado depende apenas de autorização do Sr. Ministro da Indústria e do Comêrcio Dr.
Roberto Gusmão pt Tem a AEAPE plena confiança que
V. Ex• não permitirá que a UFRPE e o reitorado do Professor Waldecy Fernandes Pinto sejam prejudicados pois
esse curso ê do mâximo interesse do Nordeste e de Pernambuco pt
Paulo Roberto .Campelo - Presidente da AEAPE.
Vê V. Ex•. vêem os Srs. Senadores que, com 40 anos de
professor, tenho alguma autoridade para vir a esta tribuna fazer um veemente apelo ao Ministro da Indústria e
do Comércio, pari que autorize. de pronto, este com'ê. nio, qUe nã.o é daqueles que ficam apenas no papel. bum
convênio que está ficando numa tradição de 400 anos da
indústria canavieira, é um convêniQ. que representa o
aperfeiçoamento~ a ~pecializaçã.o dos agrónomos do
Nordeste. para que a indústria canavieira, qúe nasceu
quase com as caravelas cabralinas, possa continuar a dar
ao Nordeste o seu sustento, porque todos nós sabemos
que é na indústria canavieira que se encontra o maior
grupo de trabalhadores do Nordeste..

O Sr. Martins Filho- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA -

Pois não.

O S.r. Martins :f'ilho- Eu gostaria de. somar, também,
O:_ineu eSforço e a minha palavra ao apelo que faz V. Ex•,
aperw~_com urn ligeiro aditamento. Que não fosse somente quanto à cana-de-açúcar, mas que se incluísse,
ta.mbém, a formação de profis~iQ!'lª-ÍS capacitados a pro~
duz.ir feüão, arroz, milho, e outros alimentos, para ~atar_
a fome do nordestino. A cana-de--açúcar é muito importante para o Nordeste, mas está servindo muito mais
para escravizar milhares e milhares de nordestinos que
ficaram sem terras. E as terras férteis do Nordeste, as terras não sujeiias_à estiagem e à seca, estão hoje ocupadas
- com_Cana-de:áç.u-car, enquanto milhares e milhares, Porque não dizer J!lilhões_ de nord.est_inos,_ poderiam
aproveitá-IaS, para produzir alimentos como milho, feijão, a mandioca, para matar a fome. Não quero com isso
me posicionar contra a cultura da cana-de--açucar, pelo
contrário, quero somar o meu esforço ao de V. Ex~ Vamos formar profissionais capaz.es de produzir melhor e
mais açúcar e álcool para o Brasil, mas tambêm vamos
nos preocupar com a produção de. alini.entos vitais parã.
m<Uar a_(ome de milhões de nossos irmãos do Nordeste,
que estão sem condições de trabalho porque nãp encontram~ tecnologia capaz de compatibiliútr a pouca chuva
c-Qlll a produção.
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O SR. ADERBAL JUREMA -Agradeço a partici-

pação do aparte de V. Ex•, sobretudo porque, diante do
problema nordestino, em qualquer tipo de cultura de
grão é preciso ajuda.
Em verdade, há wna tradição no Nordeste da cana-de-açúcar, hã uma vocação da terra pela cana-de-açúcar.
Mas isso não irá, de maneira alguma, interferir no desejo
de V. Ex', que é o de criar cursos de especialização para
que os engenheiros da terra possam, de fato, melhorar a
produção de grãos.
O problema, por exemplo, do milho, sabe V. Ex• que é
wna tradição do Nordeste, sobretudo na zona da mata e
na :zona do_a_greste, de se plantar milho no díadeSãoJo~
sé, dia 19 de março, e depois não se planta mais. No entanto, hoje há um trabalho de uma organização técnica
que eu conheço, a AGROCERES, que já demonstrou
que o Nordeste pode dar duas safras de milho por ano,
tranqUilamente. De maneira que isso é uma questão de
tecnologia.
Quanto ao -problema específico, que eu trago como
um apelo veemente ao Ministro Roberto Gusmão, é porque a êpoca 'é esta de se instalar o segundo curso, da mesma maneira que o primeiro curso capacitou 12 agrônomos, hoje todos colocados em empresas de álcool e açúcar, ê preciso que o segundo curSo se inicie. Para isso de~
pende apenas_~e !?oa vontade, da compreensão e do patriotism_ç>, que eu sei possuir, do Ministro Roberto Gus-mão. É este o meu apeiO. (Muito bem! Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles - Riimundo Parente - Gabdel
Hermes - Virgílio Távora -Alfredo Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Está. finda a
Hora do Expediente.
Passa~se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, constituída dos Requerimentos n~>s.
57 e 58, de 1985; Projetas de Lei do Senado n~'s. 26/79, 2,
340, 18 e 320, de 1980, ficam com a sua apreciação adiada para a próXima sessão ordinária.
-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Há oradores
inscritos. Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice
Michiles.
A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pronun·
ela o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A atuação feminina na vida Política ainda é vista
c-omo anómala., inusitada e episódica.
Faz-me recar~~ um depoimento de F.rançoiseGiroud
no sentido de que jamais lhe tinha sido dirigida qualquer
solicitação para falar sobre a condição do homem na sociedade, emborajáhouvesse recebido mais de 78 (setenta
e oito) convites de conferências sobre a situação da mulher, e que ela se recusava, terminantemente, a fazê-Ias.
Ao contrário da primeira titular da Secretaria de Esta~
do para a Condição Femínina, no Governo Giscard
d'Estaíng, entendo necessária e oportuna essa discussão,
especialme~te neste momento em que a Nova República
procura uma atua]izada e democrátic;a· normatividade
constituciona] para se legitimar juriçiicà.nlenie perante a
opinião pública, e quando é imperativo de justiça que a
_Ass~mbléia Nacional Constituinte seja, na maior" escala
possível, representativa do povo brasileiro e·de todas as
camadas e forçil.s so.ciais nela operant!!:S. E, sem dúvida,
esta representaúvídilde-lhe será negada, se nã.o ostentar
um expressivO número" de n:i.ulheres, de todas as tendências partidárias, entre os seus componentes.
Do mesino m!)do, é indispensável que o elemento fe-minino também partícipe da tão prometida, quanto sigilosa., li~ta de nomes de brasileiros que formarão a Comis-..
são Pré·Constituirite, a ser presidida pelo jurista AffonSo
Arinos.
Pois, embora sem poder normativo, este órgão técnico
terá, entre_ out_ras, a missão de escolher ou sugerir os te-ma.s que seráo_objeto de debate dos constituintes, dando
assim wn perfil antecipaóõ, ainda_que provisório, do futuro texto constitucionaf e. de seu conteúdo.
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É evidente que uma equipe composta apenas de juristas, em geral conservadores e do sexo masculino, llão ferâ. vontade bastante, nem maior sensibilidade, para colocar em pauta os grandes temas que preocupam a mulher
no seu dia a dia de 9onviv_ênc.i<~: ~ocial discriminada.
COin legitimidade e competência para .integrarem umà.·
pré-constituinte não faltam mulheres com passagem expressiva pelo Parlamento, vivência de mandatos eletivos,
familiaridade com os grandes temas do Direito Cónstitucional e de Ciência Política, adquirida através do magistério e do R$SC:S$0ramento congressual.
É surpreendente que, após mals de meio sêciJ.lo no
gozo do dire"ito de votar e ser votada, somente urna mulher brasileira, a médica paulistã Dr• Carlota Pereíra de
Queiroz, tenha podido vivenciar o poder dos poderes
numa Assembléia Nacional Constituinte,
Tàl fato se deu em 1934, nos albores da &r'aiide con'.. ·
quista política sufragista e não mais se repetiu,
~bem verdade que também para os homens se escasseou a oportunidade de se tornarem constituintes, vez
que rião tiveram elaboração democrâtica as CartaS de
1937, 1967 e 1969. Resta, contudo, inexplicável o fato de
nenhuma mulher ter sido eleita para a Constituinte de
1946, embora muitas o tivess~ postulado.
Naquele pós-guerra talvez estivesse aincja muito pre:sente aos espíritos a circunstância de que fazer a guerra
nos campos de combate é coisa diversa de ..apenas" trabalhar para a paz ou pelas causas libertárias e sociais nos
limites do próprio país.
Certamente não seria mais esta, atualmente, a imagem da mulher brasileira, que, embora não obrigada como
outras ao serviço militar, à atuação nas guerras e ao
lançamento de bombas, tem estado lado a lado Com o
homem na praça pública ou nas tribunas parlamentãres
cobJ;"ando plataformas políticas aos candidatos, reivindicando a constituinte e os direitos humanos, gritando pe:la!l."'diretasjá".
_
A redescoberta da noção ci.fi, ''pá-tria", bem conio a do
Hino Nacional, evidenciou que Q...Viver por·eta ou morrer" é c-ompromisso de ambos os sexos, que lutaram pela
Nova República.
_
O futuro próximo deveria, pois, prõpiciar uma maiOr
receptividade às candidaturas femininas, embora o gran·
de e saudoso líder Tancredo Neves t(:nha decepcionado
um pouco ao proclamar francamente que nenhuma mu·
lher participaria de seu Ministério.
E é exatamente para que as novas conquistas democráticas não sejam contabilizadas apenas para a pã.rcela
masculina da Nação que a mulher deve reiyindicai' o seu
..necessário" papel na ConSttituinte.
Não podemos mais permitir que as constituições con~
tinuem a ser-no$.~ "outorgadas_" Ol!,,. "concedidas", ora
pela boa graça de mQQarcas ou ditadores, ora pela qualificada_ vontade dos homens legisladores.
E se o papel da mulher na Consti~uintedeve ser reivindicado, ele pode ser observado duplamente, sob os aspectos teórico e prático.
Porque se, na teoria, o papel da nlulher na constituinte
é corolârio da lógica d~ocrá~na prática, este papel
só se tornará efetivo cmho.etmseqUência de sucesso na
árdua luta partidária.
IniciimtciS pClo primeiro ponto.
O papel dãlnulher na Constituinte é um corolário da
lógica democrática, nem sempre deduzido por nossos antepassados nas sociedades patriarcais ou capitalistas, mas que se explica pelos mesmos motivos qUe levaram
ao direito de sufrágio feminin-o, a saber: a mulher não s6
presta serviços à comunidade, como tem reivindicações e
direitos a defender.
A mulher presta, inegavelmente, serviços indispensáveis à comunidade e_tem todos (oLJ quase todos, vez que é
excluída do serviço militar em tempo de paz) os ônus da
cidadania sem uSufruir~ -~a prática:, de todas as correspondentes cgmpensações. Por infelicidade, nossa tradição cultural judaico-greco-romana-cristã é tributária
de civilizações caracterizadas pela segregação entre oS sexos, pela divisão de tarefas e por instituições polític~
dominadas pelos homens.

O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte'?
A SRA. EUNICE MICHILES- Com muito prazer.
O Sr. Aderbal Jurema- O discurso de V. Ex•, focalizando o papel da- mulher n!l vida pública brasileira, é

muito oportuno e me lembra o hisÍoriador Wanderley
l'_!nho. Wanderley Pinho, baiano de boa cepa, escreveu
um livrQ,;... Salões e Damas do Segundo Reinado". E lá, a
geriie e-tic-ónúa o preconceito forte, fortíssirriO cohtra a
ascensão da mulher na vida pública. No meu Estado,
Petnambl,ICO, p-esquisas realizadas por sociólogos da categoria de Gilberto Freyre chegaram à concl~são de que
a mulher, na sUa educação, era apenas um objeto de luxõ ..Tiilha que saber ler e escrever poucas palavras para
evitar de fazer bilhetes aos namorados. A mulher não
podia Ocupar nenhum carg'O público, e um Estado, no
Brasil, foi o primeiro das reivindicações da mulher; o EstadO do Rio _(}rande do Norte. Por iss-õ é que eti acho
que quando o Senado da Re,Pública tem a sua primeira
Senadom, vinda lá da Amazónia, é uma mensagem para
que nessa nova Constituinte a mUlher se faça presente
pàra que o diTei! o rião- sej~ um- direito masculino, mas
seja um direito que abranja a posição do homem e da
mulher no mesmo nível. Em verdade, hâ uma psicologia
feminina, há uma psicologia masculina, mas hâ um cidadão e este· cidildãO, :Permita V. Ex•, não é mulher nem
homem; é o bras-ifeirO.
A SRA. EUNICE MICHILES - Meu caro colega,
Senador Aderbal Jurema, muito obrigada pela contribuição que traz ao meu despretensioso discurso.
Como V, Ex•, penso exatamente que a longa discriminação da mulher faz com que ela própria, hoje, receie a
luta partidária. Daí a nossa luta contida, também, em
nosso discurso_. O nosso apelo é para que a mulher vença
as barreiras da timide..: e venha para a militância política,
porque ela estã acostumada a defender bandeiras, por
exemplo, a bandeira ecológica, por exemplo, a bandeira
de algum problema, suponhamos, defesa do consumi·
dor, ela abraça essas bandeiras, mas ela não vence a sua
barreira de timidez no momento em que é convidada a
militar_ poFticamente em um Partido.
-~ exauirrien_te esse, talvez, o fulcro do nosso discurso
de hoje nO Selitido atê de conclamar a mulher brasileira
para que, como cidadã brasileira, venha para a luta de:mocrática através dos Partidos políticos.
Os romanos, por exemplo, atribuíãn\., "autocríticas"
ao pater familias pelo simples fato de que eles acresciam
à riqueza da República, dando-lhes filhos, isto é, eventuais soldados e defensores da pãtria. Eis por que a pró·
pria· palavra.."auctoritas" se originaria do verbQ, "au·
gére", que significa acrescentar, fazer crescer, enrique:cer. Ora, o património humano de uma Nação não se
avoluma apenas pela obra do varão. A mulher é o outro
elemento indfspensável para que a reprodução exista e,
aliás, a mais importante: ela carrega no ventre o
embrião, nutre-o, educa-o para a famflia e para a pátria.
Daí por que, só pelo simples fato de ser mãe a mulher
já deveria ver: assegu-rado o seu direito à coisa pública, a
ser ouvida llil-_. "àgora", a ser objeto da escolha de seus
concidadãos. E esta faculdade cresceu com o aumento do c_o_eficien_te
de sUa prõdução para a sociedade no momentO eii). que
ela começa a trabalhar fora e dentro do _lar, na indústria,
no comércio, nos hospitais, nas universidades, nos parlamentos, nas administrações. nos vários órgãos de todos
os poderes. __
.
-.
_
_ _
Não se pode mais negar o fato de que o nosso Pafs
conta, atualmente, um número quantitativa e qualitatiVãmente expressivo de mulheres, que dominam todos os
abstratos e complexos problemas das Ciências Sociais e,
sobretudo, da Ciêfi:ÇÍa Política, sendo, algumas delas, até
mais capacitadas do que muitos homens-para lidar com
as difiCeis -questões da vida pública. Quem já se deu ao
trabalho de pesquiSai- a copiosa literatura feminina e fe:minista no Brasil se surpreenderã com a alta qualidade
de alguns trabalhos .. Que seja dado como exemplo, exatamente, o que se tem ultimanfente escrito sobre a condição feminina em nosso País.
O Ano Internacional da Mulher, que a ONU transformOu eth decênio, produziu -trabalhos de excelente nível e
mostrou mulhci'es _bem dotadas çle inteligência e espírito
crítico para analisar em detalhes, inclusive, a obra política das mulheres brasileiras que, nas várias instâncias,
têm exercido atividade parlamentar.
Não há, pois, como manter a segregação e o exclusivism-o masculino em assuntos políticos e continuar confundindo as naturais e evidentes diferenças físicas e· psi-:_
cológicas coni a inferioridade para exercer funções~
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Além disso, a mulher tem direitos a reivindicar. O mandato constituinte não deveria, evidentemente, ser usado
exdusivamente para fins interesseiros, individuais ou de
grupos. E a Dr• Carlota Pereira de Queiroz deu provas
suficientes, em 1934, de que a sua atuação não foi unilateral ou totalmente feminista, vez que defendeu postu~
lações de alcance geral ou nacional. Em 1986 existirão,
certamente, mulheres capazes, também, de abordar os
grandes temas, sem preocupação egocentrista, mas nenhuma delas, acaso eleita, poderá se furtar ao dever de
discutir __os problemas mais especificamente do interesse
feritinino. Se o perfil da Constituição sofrerá mudanças,
serã aquele o 'momento oportuno p3.ra discutir alguns tó~
picoS polêmicos, exterminar certos preconceitos, refornlular várias passagens mal fQrmuladas, banir falsas regras protetoras da mulher, que se implementaram em seu
detrimento.
Em suma, é preciso abrir novos capítulos, constitucio~
nalizar novos direitos, escrever uma igualdade, não ape:nas formal, entre todos os brasileiros. São do domínio
público os temas agitados pelas concentrações femininas, qile tentarão adquirir espaço constitucional.
Em 1975, a "Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para examinar a situação da mulher em todos os setores de atividades", soliCítada pelo Senador Nelson Carneiro e tendo como relatara a Deputada Lygia Maria
Lessa Bastos, resumiu-os nos tópicos seguintes:
I - lutas e conquistas da mulher brasileira.;
2 - leis protetoras do trabalho feminino;
J - a mulher fora do lar;
4 - planej amento familiar;
5 - aborto;
6 - a mulher como adorno ou objeto sex~al;

7 - a CLT;
8 9 -

a ação parlamentar;
credores.

Salta aos olhos que alguns desses temas sãQ, "const~tu·
cionalizáveh( ._ enqu~n!o outros não. Co~tudo, mut~os .
daqueles que, teoricamente, podem ser, ~bjeto de abng?
constitucíonal, parecem altamente pohttcos ou polêm~
cos ou dotados de alta conotação ético-religiosa. Inclustve, muitos deles dividem até mesmo as mulheres, pois enquanto al_guns movimentos femininos são exclustvamente liberacionistas, voltados para a liberdade do seu_ c.o!po, outros têm postulações mais moderadas, ou socuus e
humanitárias.
Do mesmo modo que o passado construiu a imagem
da mulher fraca, submissa, inapta para certas funções re:servadas aos homens, teme·se que a opinião pública, de
hoje, Possa também cometer os seus equívocos ~o ~ste
reotipar a imagem da mulher postulante à Constttumte,
como daquela que pretenda a to~~~ alteraçã~ dos p~n.cí
pios morais ou dos vínculo~ famt~tares .atraves da relYlndicação de uma liberdade trrestnta e trresponsável. ~o
contrãrio, muitas mulheres procuram uma ~a ~edia e de
bom senso, d~ejosas de ver a Nova C_onst~tm~ão retrataliôo uma posição verdadeiramente tguahtârta para a
mulher embora conscientes de que só uma forte e conjunta- a"ÍUaÇão das mulheres torn_arã possível este ideal.
Estas mulheres lúcidas e bem intencionadas sabem,
por experiência, que os parlamentares do sexo ma~uli
no, sozinhos, não consentirão em avanços expresswos
para a causa feminina, embora muito~ d~les_, no passa~o,
tenham contribuído e muito para a dtmmuJçã.o das dtferenças de tratamento jurídico entre os sexos.
A história mostra que quem Sempre detêm o poder,
dele tende a abusar e quase nunca a abdicã~lo.
Sabem as mulheres que suas melhores conquistas não
serão gratuitas, ~em merament('. "concedidas~> OlJ.. "outorgadas" pelo sexo politicamente mais fort~. Elas terão
de ser conseguidas no campo de batalha elett~ral e s{> se
consolidarão pela vitória nas urnas. E isto, quer se trate
das mulheres, ou de qualquer outra minoria social de
gum modo_ oprimida. Atê os índios reconh_eceram a evtdência e solicitam o seu espaço na Constituinte. Embor_a
nem todas as mulheres estejam conscientes desta realidade.
Se, na prãtica, o papel da mulher na Constituinte ser.â
forçosamente conseqUência do sucesso na luta partidária, ele exigirá uma dupla mudança de atitudes.
h preciso que certas mulheres alterem o seu compo~'ta
mcnto diante dos partidos do mesmo modo que ê trnprescindivel-qUe Os pãrtidos reservem às mulheres um es-
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paço político maior. QUanto às inulheres, é coisa sabl4a
-A primeira delas é de se esperar que o recém-criado
que nem todas têm um apettte verdadeiramente políticoCons.elho de Defesa da Condição Feminina, Direitos da
partidãrio. Algumas s_e sentem vocacionadas a levantar
Mulher possa auxiliar o sexo feminino na meta da Conscertas bandeiras, como eu disse hã pouco, a lutar pela
tituinte pela pressão sobre os partidos, a ação sobre o gomudança de certas políticas póblicas, que, de certo moverno e a conquista e politização do eleitorado feminino.
do, ameaçam a sua vida e a vida de sua família 1 mas~sem __ _ A-outra coincidência seria o fato de que, da possibilidade
mostrar nenhum ânimo quandO São_ convidadas para a
_dada .ao analfabeto de votar possa contribuir para a asluta politica partidãria.
__ _
_ _________ ~__:_------eens.ã.o das mulheres visto que se diz quede cada lO anal·
Na França, o Soci610gõ fCnomado Léo Hamon_ tentou
[abetos, 7 são mulheres. A hipótese que existe~ portanto,
explicar o fato, e disse que é mais ou menos umversa11
de que um número muito maior de mulheres possa votar
dada a educação_e o condicionamento que caracterizam
em mulheres.
a mulher no mundo inteiro. Diz aquele constitucionalisPode ser, também, no entanto, que este fato se mostre
ta que, porque a atuação pública da mulher é mais reccmnegativo por se poder presumir que o eleitor de baixa es-te, a política não se identifica para elas com o que os incalaridade serâ mais preconceituoso que outros, ou mais
gleses chamam politics, isto é, a competição p!irtidária,
suscetível à politica dos corqnéis, à ação de Igreja e de
ela se índentifica à policy no sentido mais do t~nno, isto
outros grupos de pressão. Certamente, alguns segmentos
ê. os assuntos da.. "cidade". Não seria preciso citar o
conservadores da sociedade tentarão vender a imagem
nome de Ivete Vargas para demonstrar que, pelo menos
da mulher exclusivamente preocupada com os problepara algumas mulheres políticas brasileiras, a tese carece
mas de seu corpo, para pretender inviabilizar o seu desede realismo. Mas não se pode tampouco negar que a afirjo de participar da elaboração dâ Constituinte.
mação do jurista embora parece explicar o comportaSe já se disse que a coisa mais difícil de vencer é um
menta da maioria das mulheres que, embora .militantes,
preconceito, já se demonstrou também que algwnas asse desinteressam pela luta partidária ou pela alteração do
sembléias constituintes conseguiram derrubar alguns dequadro normativo.
1es em pouco tempo e por isso foram, e são até hoje, teEntendem e neste ponto têm razão. grande número de
midas por aqueles que não desejam a alteração da ordem
mulheres que a melhoria da condição feminina sc:râ fruto
social.
da educação e de uma mudança cultural, muito mais que
Ao eleitor da próxima eleição, da próxíma Constituinda pluma do legislador. Mostram elas descrença nas leis
te 0 dever de ponderar com isenção e seriedade sobre a
por constatarem que estas, em~ora a!Jlparando sempre o
legitimidade ou nào da pretensão da mulher de ser coprincípio da isOnomia, não têm-força bastante para se
autora do texto normativo, que, provavelmente, regerá a
verem cumpridas efetivamente, o que significa, na prátisociedade brasileira do ano 2000, e que todos esperamos
ca, discriminação, por exemplo, falta de creches detennifeliz, igualitâria e pluralista.
nadas legalmente, salários dc;sigqajs para trabalho
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
iguaL .. DOs partidos e de suas direções elas descreêm
pelo cunho verdadeiramentr;., .. m_achista", que a _m____!!i19-ª--. ~
O SR.. PR_E_SIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
caracteriza.-E rlão sepodenegarque, na luta partidária,
Pãlavra ao nobre Senador Virgflio Távora.
as mulheres têm sido preteridas e muitas vezes colocadas
na situação de:;. "mendigar" vag-as e_legendas, que nem_
~-O SR. VIRG!L/0 TÃVORA
PRONUNCIA
sempre lhe significavam vitória certa. Na maioria das veDISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
zes. apenas os partidos de oposição ou de esquerda, são
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTER!ORos únicos a lhe oferecerem espaço de modo mais liberal e
_/,f_§/V_Tfc- - ..
igualítãrio.
Os Partidos de situação mais comumente lhe outorO SR. PRESIDENTE (José Frag_elli) - Concedo a
gam um lugar nas suplências, s6 lhe dando posição de
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
destaque se a mulher é dotada de grande prestígio polftico ou herdeira de um grande sobrenome. Não lhe têm de
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB - AM. Pronuncia
modo geral, facilitado nas campanhas e nas publicidades
o seguinte discurso. Sem revisão doarador.)-Sr. Presie, alguns têm se mostrado, como, aliâs em outros países,
dente, Srs. Senadores:
hostis à idêia de formação de ligas,_de al~ o_u de departamentos femininos.
Falou o eminente Senàdor Virgílio Távora- em palaNas direções partidárias e nas executivas nacionais;
vra lúgubres . .Eu diria que o ambiente desta sexta~ feira é
tem sido muito pequena a influência do papel feminino
que mais se aproxima a essa conotação a que aludiu o
salvo no Partido de Ivete Vargas que, aliâs, segundo as
ilustre e precl~o Senador pelo Estado do Cearã. E édenfeministas, é o menos preocupado com li situação da mu~
tro deste plenârio quase ermo, mas nunca enfermo, que
lher, dando dela uma idêia vulgarizada ao pretendct "lu~
eu desejo fuzer algumas considerações sobre duas questar para que a maternidade seja considerada um direito
tões que me parecem da maior importância.
natural e a proteção à infância uma obrigação de todos".
A:prtrriéltã qiJe&làO é a q"ue se retaciOnã Com a situilcão
Segundo Fanny Tabak isto pode ser interpretado
dos Senadores que foram eleitos em 1982, e a sua particicomo um reforço da imagem tradicional e estereotipada
pação na Assembléia Nacional Constituinte, a ser conda mulher encarada apenas como reprodutora (da força
vocada em breve~ não. se sabe ainda, se pelo Senhor Prede trabalho). Sem dúvida, a análise do programa dos ousidente da Rei)-úbilcli. ou se pelo Senhor Presidente em
tros quatro atuais partidos brasíleíros demonstram um
conjunto com V. Ex', Sr. Senador José Fragelli,_ que é o
esforço wn pouco maior de assimilação do papel político
Presidente !19 Çongr~o Nac:ional.
-da mulher. Mas as mulheres conscientes de sua rnis~
Advogarri- uns que os Senadores eleitos em 1978, que
são no debate político-partidârio pretendem mais. Não
compõe
1/3 do Senado e, nos quais ~tau incluído, dese contentam com os departamentos femininos dos Parvem submeter-se a um referendum para buscar, junto ao
tidos,_ por verem nisso um arremedo anódino da verdapovo, poderes para participarem da Assembléia Naciodeira lúta eleitoral ou. "uma nova forma de marginalinal Constituinte. Outros, entendem que os Senadores
zação (ou enquistamcnto) da mulher, dentro do próprio
eleitos em 1982 são membros natos da Assembléia Napartido".
cional
Constituinte.
Segundo Fanny Tabak.. "para superar a timidez e a
Eu, com um horizonte muito encurtado a respeito desinexperiência, a mulher deve integrar-se à própria estruses assuntos, encurtamento, talvez, motivado pelas certura organizativa do Partido e nele militar em igualdade
rações que obstaculizam a navegação nos rios da minha
de condição com o homem".
região, entendo que os Senadores eleitos em 1982 não
As mulheres esperam que a nova reformulação partisão membros natos da Assembléia Nacional Csmstituindãria rejuvenescerá os programas abrindo-lhes novos este, nem devem submeter~se a rcfereadnm para buscar
paços e possibilidades. E sentem este momento como de
pOdei-fi constituintes no seio das populações dos seus
espera e de esperança. Só será constituinte a mulher que
respectivos Estados.
se candidatar e sair vencedora e todo~ :>:abem que a sua
inexperiência em mover~se pelos partidos,... "instância
Não somos membros natOS porque a Assembléia Na~
masculina por excelência" representar§. uma desvantacional Constituinte, que exerce. com maior legitimidade,
gem muito grande para ela que, provavelmente, poderã
o poder de elaborar a Constituição, essa Assembléia é
originãria e o poder por ela exercido é uno, indelegável e
-quem sabe --se compensar- por duas coincidências
.Positivas.
indivisível.
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Logo, Sr. Presidente, aqueles que fomos eleitos em
1982, não temos poderes para participar da Assembléia
Nacional Constituinte
Quanto à hipótese de se ir haurindo, em 1986, junto às
populações de nossos Estados, poderes para participar
da Assembléia Constituinte, seria buscar um batismo
sem a preconcepção do pecado original. Os eleitos em 82
padecemos do pecado original de n!o termos poderes
constituintes, e, ao irmos pretender que o povo nos delegue esse poder, no próximo ano, estaríamos buscando
um batismo profano, porque o povo, Sr. Presidente, ao
longo da tradição e da história de todas as Assembléias
Constituintes do mundo inteiro, não batiza os constituintes, o povo gera, dentro do universo da sociedade, os
membros da Assembléia Nacional Constituinte.
Não hã, por conseguinte, como estabelecer confusão
entre a geração e o batismo, porque, além de contrariar
os textos sagrados, contrariaria, igualmente, os preceitos
fundamentais da biologia, uma vez que gerar não pode
ser _confundido jamais com batizar.
O Sr. Lenolr Vargas -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA - Ouço o nobre Senador
Lenoir Vargas, com muita honra.
O Sr. Lenoir Vargas- Acho que a hipótese levantada
por V. Ex•, de que os Senadores eleitos em 1982 teriam
que ser submetidos a um referendum, é uma hipótese inconcebível~ impossível.
O SR. FÁBIO LUCENA - Mas estou combatendo
essa hipótese, e combatendo com veemência ...
O Sr. Lenoir Vargas- Ejustamenteestoll ajudando

v. Ex•

O SR. FÁBIO LUCENA - ... e nlo concebi essa hipótese, fiz alusão ...
O Sr. Lenoir Vargas -

Teriam concebido.

O SR. FÁBIO LUCENA - Permita-me, apenas para
orientar o diâlogo.
Levantei a questão afirmando que há as hipóteses tais
e tais ...
O Sr. Lenoir Vargas- Entre elas esta.
O SR. FÁBIO LUCENA- ... em número de duas e,
contra as duas, estou me rebelando. Não as aceito e vou
fazer, a seguir, a minha proposta, que me parece a mais
lógica, a mais racional e a mais consentânea com o
espírito da Assembléia Nacional Constituinte.
Desculpe..rne por tê-lo interrompido e ouço com muito
prazer o aparte de V. Ex•
O Sr. Lenoir Vargas - Entendi perfeitamente a poapenas, talvez uma impropriedade de
expiessiio no-sentido de dizer a hipótese que V. Ex• estava levantando, eram as hipóteses sobre as quais falaram
e que V. Ex• hoje está analisando, entre elas esta de os
eleitos em 1982 serem submetidos a um referendum, que
me parece uma hipótese absurda e impossível, porque V.
Ex• tem que admitir as duas coisas. E se eles não forem
referendados, os seus mandatos serão cassados? Ou eles
continuarão a funcionar alatcre da Assembléia Constituinte, como quê? Evidentemente que essa hipótese, e faz
V. Ex• muito bem em combatê-la, não pode de maneira
nenhuma VTng"ãr. É que as graves dificuldades- e isso já
debatemos aqui - que serão encontradas no decorrer
dessa convocação da Assembléia Constituinte é, justamente. o vício original de como fazer uma constituinte
com o Congresso funcionando, com mandatos em execução e com o Poder Legislativo, o Poder Executivo e
Judiciário funcionando. ,;: urna ginástica jurídica que será feita pelos arquitetos e que mantêm o segredo dessa
fórmula na Nova República. Eu não sou contrário à Assembléia Constituinte, absolutamente, mas sou um curioso de verificar como será encontrada a fórmula para a
convocação dessa Assembléia Constituinte. Eu comparo
a dificuldade da Assembléia Constituinte, de certa forma, com a dificuldade que teve a Revolução de 1964,
pelo fato de não ter fechado o Congresso. Porque ficou
um sistema híbrido: o sistema revolucionário e o Congresso Nacional. Quer dizer, é uma forma jur!dica que,
mesmo n,uma revolução, ê dificil de se fazer ...
s~çã_o -~_ey_. Ex'_._~
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O Sr. Virg:t1ioTávora- É o chamado jeitinho bra~ilei·
ro.
O Sr. Lenoir Vargas- De modo que, o que vai ser feiito, com referência à Constituinte, é uma revolução legal
para que se instale uma assembléia que s6 podeiiã-Ser
convocada pelo poder revoluci.onário.-EntilQ setá unrarevolução legal, feita pela lei, como se atribuindc;:, poderes revolucionãrios _ para convoca_r essa Ass~bléia
Constituinte. E, aí, terá que dar soluçíiO~ também, no
caso daqueles que têm mandatos continuados, que vão
continuar: E, naturalmente, se encontrarem a primeira
fórmula, que ê mais difícil, vão encontrar, naturalmente,
a segunda, e ta(vez seja essa que V. Ex• vai anunciar.
O SR. FÁBIO LUCENA- Lamentavelmente, V. Ex•
não é um Piton, e conseqilel'!terp.~nte, estâ impossibilitado de adivinhar a seqilência do meu modesto raciocínio.
Mas, Sr. Presidente, o art, iS9-Ci."ã Constituição Federal cria o Conselho Constitucional, que se- compõe -do
Presidente da República, do Vice-Presidente da República, do Presidente do Senado Federal, do Presidente da
Câmara dos Deputados, do Ministro çle Estado da Justiça e de um Mínístro representante das Forças Armadas.
Logo, Sr. Presidente,jâ que esse Co_]Jselho não estâ regulamentado, o Congresso Nacional poderia, mediante
lei complementar, numa primeira hipótese, regulamentar
o Conselho Constitucional, à moda com que lei complementar regulamentou o Colégio Eleitoral, e conferir a
esse Conselho os poderes para convocar a Assemblêia
Naci_onal Constituinte. Nessas condições, com e,ç~ção
do Poder Judiciário, que é um Poder estático, e por conseguinte, não pode ter a iniciativa de convoCar a COnstituinte. Sabe V. Ex~ que a Justiça, o Judiciârio só fundona se acionado, devidamente acionado, ou por uma parte ou pelo Ministério Público.
-Nessa hipótese, Sr: Presiden'te, de regulamenta~o do
Conselho Constitucional, a Constituinte seria convocada
pelo Poder Executivo, pelo Pod~ Legislativo, representados por V. Ex'" e pelo Presidente da Câmarª---e tería ainda, como agente convocatório, um representante das
Forças Armadas, o que daria à Assembléia Nacional
Constituinte o aval da garantia, da segurança e não do
poder militar. Falo da segurança militar, da mesma segurança que libertou os escravos, da mesma segurança militar que proclamou a República, da segurança militar
que garantiu a Constituinte çie 1934, da segurança militar que garantiu a Constituinte de 1945- ela foi eleita
no dia 12 de dezembro de 1945- e da mesma segurança
militar que garantiu a Constituinte de 1945- já havia a
ela me referido,_porque em _196? só houve um constituinte, que foi o Marechal Humber(õ-de--Are-ncar--CisteJlO
Branco - constituinte único da Carta que resultou em
1967, e que até hoje vige em noSsó País com o en_dosso
agora sim, não da garantia, mas do poder militar representado pelos três Ministros que usUrparam o poder em
1969, ao impedirem a posse do Vice-Presidente da Rep6blica, do Presidente da Câmara doS Deputados, do
Presiliente do Senado Federal, do Pr~idente do Supremo Tribunal_Federal, que silo os substitutos constitucionais, pela ordem, no caso de vacância do Presidente da
República. Em_ s_íntese, que deram um golpe militar que
resultou, mais tarde, no Ato lnstituci<?nal n"' 5, e que até
hoje os seus nomes_servem dt;:: preâf!lbulos na Carta o-utorgada, que ainda re_ge os destinos do nosso País. Isso
na hipótese ae lei complementar.
Uma outra providência para tornar mais legítima a
convocação da Constituinte pelo Çonselho Constitucional, seria uma em~n_da à ConstifuiÇãQ, da qUãl reflu(ssem
para esse Conselho os poderes expressos de convocar a
Assembléia Nacional Constituinte. Essa emenda à Constituição reduziria os_mãndatq_s dos Senadores eleitos em
l978 para 4 anos. Então, a Constituinte, aí sim,- pãrtirUl
dQ ~er_o jyrídico para atingir a plenitude jurídicoinstitucional.
Essa fórmula, Sr. Presidente, é a que tOJ"na autêntica a
representação popular, que deverá compor a Constituinte a ser convocada no próximo ano. Pois, se nós tivermos
uma Constituinte com Senadores que não tiverem recebido do povo mandato expresso para tomar parte nessa
Assembléia soberana. nós estaremos assistindo a uma
fenda na própria Asserit.bléia Constituinte. E_\l.IJHtConstituinte, Sr. Presidente, co~ fissuras, com fendas ela
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pode ser tudO, menos Assembléia Constituinte, dela
pode flãScef tudo, menos uma Constítuição que reflita o
desejo, as aspirações e as reais vocações do povo brasileiro.
Por que não proponho a renúncia dos Senadores eleitos em 1982? Porque os suplentes viriam e assumiriam as

vagas decOrrentes da renúncia. Logo, se queremos Constituinte Soberana, autêntica, legitimamente popular, teremos de reduzir para 4 anos os mandatos dos SeGadores
eleitos em 1982. a começar pelo meu próprio mandato.
Dirão que o Congresso Nacional não pode reduzir
mandatos. Pode. E aí está expressa a teoria dos poderes
iiQ_p_l_í_citos, dos implied powers. Este Congresso já prorrogou mandatos, em 1980 este Congresso prorrogou por 2
anos mandatos de prefeitos e de vereadores em todo o
País. Logo, se o Congresso pode prorrogar, pode ele reduzir. 1:. o a~íoma da famosa·teo1ii:t dos poderes implícitos, aquele que pode o mais pode o menoS. Se o Congresso pode prorrogar mandatos, pode igualmente reduzir
mandatos, com o objetivo de tornar autêntica e, pela única foi"fna, autêntica a Assemblêia Constituinte que se
tem em vista convocar, para dar a este País uma Constituição, de fato, nO fundO e na foi:'ma, dotada de legitimidade.
O Sr. Jorge Kalume -

V. Ex• me permite?

O SR. FÁBIO LUCENA Jorge Kalume.

Ouço V. Ex•, Sena<!or

O Sr.Jorge Kalume- Nobre Senador, é arrimado no
judicioso aparte do estimado Senador Lenoir Vargas _que
me encorajo de ir ao encontro de V. Ex•,ju!i~ta brilhan~
te,...
O SR. FÁBIO LUCENA- Não apoiado. Eu sou curioso.
O Sr. Jorge Kalume- ... profundo nacionalista. Embora o Direito não seja da minha seara, mas, como diz o
provérbiQ. "que de direito, médico e louco, tçdos nós temos um pouco" 1 eu estou dentro desta classificação. Primeiro, quero saudar V. Ex!-, felicitã-lo por esse magnífico
pronunciamento nesta tarde, que a Casa deveria estar
plena para ouví-Io. Mas, eu quero apresentar uma sugestão, louvado também no que já disse o eminente jurista
Affonso Arinos. Por que não se convoca o atual Congresso Nacional para a Constituinte? a sugestão que levanto para V. Ex•

e.

O SR. FÁBIO LUCENA- Por uma razão muito simples. A inform_ação parte de V. Ex•, mas me parece difí-

ciL.
O Sr. Jorge Kalume - Li na imprensa, a notíCia foi
dada pelos jornais hã alguns rneses.

O SR. FÁBH) LucENA--~ que um homem da estatura intelectual do eminente mestre Affonso Arinos de
Melo Franco, Sr. Senador, ê quase impossível que ele
faça uma proposta dessa natureza, porque é precisamente o Professor Affoa.Sõ Arinos a autoridade mais respei~
tada, mais acatada e mais aplaudida em matêria constitucional neste País.
Transformar o atual Congresso Nacional em Assembléia Constituinte seria, Sr. Senador Jorge Kalume,
deitar por terra todo o !::Sforço que a Nação vem desenv~lvendo para colimar, para aportar na Assembléia
Constituinte, urna vez que nenhum de nós Senadores, nenhum de nós Deputados que compomos este Congresso
Nacional,_ recebemos poderes do povo para elaborar
uma ConstitUiçãO _para este País.
Do povo recebemos poderes sim, primeii'o, para cumprir a Constituição; segundo, dentro de_ diversos itens ordinais, para reformar a Constituição. E esse poder Constituinte derivado, é o mâximo poder que nós temos, nós
os eleitos em 1978 e em 1982, a Câmara" em peso eleita
em 1982, o mâximo poder que temos é o de refonnar a
Constituição. Seríamos aquilo que em Roma se chamaria de sumo pontífice, isto ê, o supremo construtor_ de
pontes. Nós só temos poder para construir a ponte dentro dos alicerces da atual Constituição. Não temos competência, não temos poderes para construir alicerces que
adarquem uma nova ponte constitucional neste País.
O Sr. Alfredo Campos nobre Senador?

Permite V. Ex• um aparte,
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O SR. FÁBIO LUCENA Seriadot Alfredo CampOs.

Ouço V. Ex'", eminente

O Sr. Alfredo Campos- Nobre Senador Fábio Cu cena, inicialmente nós gostaríamos de dar a V, Ex• os nossos parabéns pelo desprendimento que V. Ex• mostra a
esta Casa de que &possuído. V, Ex• quer que o seu mandato e não o meu, porque só vai até 87, seja cortado pela
metade. Não concor<\o, não posso_ concordar com essa
posição de V. Ex• ...
O SR. FÁbiO LUCENA- Nào sou eu quem o quer,
me permita, apenas para dialogar. Não sou eu quem o
quer. Quem inipõe é a história da Constituinte.
O Sr. Alfredo Campos -

Não concordo!

O SR. FÁBIO LUCENA- I'; a história da Consti·
tuinte. V. -EX~ -conhece perfeit8.mente.
O Sr. Alfredo Campos- É pior do que cassar, nobre
~enador.

O SR. FÁBIO LUCENA- b a teoria e a doutrina do
Poder Constituinte, não se trata de cassação de mandatos, em absoluto, trata-se, isto sim, da adaptação desses
mandatos a uma nova realidade institucional que o Pafs
começou a viver.
O Sr. Alfredo Campos - Concordo, em certa parte,
nobre Senador, mas muito melhor do que cassar, do que
reduzir um mandato é permitir que não o Senado, mas
os -Senadores que assim o quisessem participassem da
Constituinte. Explico melhor. Não é obrigatório que o
Senado Federal, como parte do _Parlamento, participe da
COnstitUinte. Muito melhor seria que aqueles Senadores
que se quisessem candidatar à Constituinte assim o fizes-.
se. Não é obrigatório, para que façamos uma Constituin~
te, que os Deputados ou Senadores que estão eleitos, ou
parte de um ou de outro que estão eleitos e que têm mandato façam parte dessa Constituinte. O _Senado Federal e
a ~âmara dos Deputados poderiam continuar funcionando, e quem quisesse ser Constituinte que se candidatasse a Deputado à Assembléia Nacional Co[lStituinte.
Não é necessârio que o Senado Federal, como Casa legislath:a e a Câmara dos Deputados, também como Casa
legislativa façam parte da Assembléia Nacional Constituinte. Os atuais membros do Senado Federal que teriam
seus mandatos durante a Assembléia Nacional Constituinte, se o quiseSsem, seriam camdidatos à Assembléia
Nacional Constituinte, que se reuniria ao lado desta.Casa. Esta Casa não seria Constituinte e sim os Senadores
que se dispusessem a ser constituintes. Nesse caso não
teríamos mandatos cassã.dos e não teríamOs a ptQxima
Constituição maculada- no entender do nobre Senador
Fábiõ LUCCúia-~ com- a prese-r1ça -de se-nado-res -quen-iõ
foram eleitos para serem constituintes. Acho que melhor, como jâ disse o Senador Virgílio Tâvora, talvez seja
o jeitinho brasileiro, melhor áo que cassar parte dos
mandatos, melhor do que fazer com que Senadores, que
não foram eleitos para essa missão, desempenhem essa
missão, talv~_fosse esta: permitir que Senadores tambêm fossem constituintes e os Senadores que não o quisessem, continuassem sendo Senadores e não seriam Deputados à Assembléia Nacional Constituinte.
O Sr. ~ábio Lucena - Nobre Senador_ Alfredo Campos, V. Ex• faz uma proposta que escapa completamente
aos modelos variados que estão em discussão na sociedade brasileira. Pelo que me foi dado entender, V. Ex'"sUb:mete o desejo institucional da sociedade ao quero e quero do Deputado ou do Senador brasileiro
O ato que convocar a Assemblêta Nacionaf Constituinte- e em~ 1945, Sr. Presidente, V. Ex• tem perfeita
ciência desse fato histórico, a Assembléia convocada e
eleita no dia 2 de dezembro daquele ano, recebeu de uma
decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que respondeu a
uma consulta do eminente cidadão brasileiro, cujo nome
me escapa nesta oportunidade, recebeu por decisão da
egrégia Justiça Eleitoral a qualificação de Assembléia
Nacional Constituinte, e a Justiça Eleitoral reconheceu
que a Assembléia, que seria eleita ~m 2 de dezembro de
1945, teriã podetes constituintes.
Lembram-se todos que o Presidente Eurico Gaspar
Dutra foi eleito para um mandato de 6 anos de duração e
a Assemblêia o reduziu para 5 anos. E aquilo não repre-

~
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falar sobre isso, pois V. Ex• é um dos eleitos em 1982,
como o Senador Virgílio Távora, também eleito.
O SR. FÁBIO LUCENA - Inclusive defendo aredução do meu próprio mandato. Como condição íridispensâ.vel para que eu possa ser constituinte legítimo.
O Sr. Jutahy Magalhíles- V. Ex• cita fatos históricos.
Agora, tambêm há de reconhecer c:jue será a primeira
oportunidade em que nós teremos possibilidade de termos uma Constituinte seih rutUi'a das instituições, sem o
hiato entre as Câmaras e o Senado, apesar de o Senado
ser uno, como V. Ex• bem explicou, mas teve os seus hiatos. Houve uma época em que o Senado também ficou
,fechado como a outra Casa. Temos a observar que será a
primeira oportunidade, e tudo isso cria dificuldades, pois
que, até o momento, não existe uma unanimidade de
pensamento a respeito da forma de se convocar essa
Constituinte,
O SR. FÁBIO LUCENA -

1:: um fato novo.

O Sr. Jutahy Magalhies - É um fato novo, exalamente, Serâ necessário primeiro se estabelecer esta forma. Quando se estabelecer esta forma nunca eles poderão, e aí eu concordo com V. Ex•, imaginar um tipo ·de
referendum.

O SR. FÁBIO LUCENA vejo sentido.

Aí não tem sentido, não

O Sr. Jutahy Magalhães - Sou contra totalmente esse
tipo de referendum. Mas sou contra a redução do mandato daqueles que foram eleitos. Não _tendo havido este
hiato, não tendo havido a rotura das instituições, os que
foram eleitos, não têm o Poder ÇQnstituinte, mas têm o
poder de reformular a Constituição na sua totalidade,
salvo aquelas duas ~xceções que a-Nova ConstifuiÇãá-eStabelece, então eu acredito que, em termos de autoridade
popular, esses Senadores terão, porque tiveram o respaldo popular para as suas eleições, o poder de emendar a
Constituição praticamente na sua totalidade,
O SR. FÁBIO LUCENA- As suas ponderações são
muito vâlidas, nobre Senador Jutah~ M_agalhães, mas
quero enfatizar: a Nação, com a convocação desta Assembléia Nacional Constituinte, vive um fato singular,
um fato novo em toda_a nossa HÍ;st{lria. E, se os fatos são
novos, as prâticas a serem adotadas também ~vem ser
novas. Qual é a diferenÇa, a rião ser um inusitado apego
ao restante do mandato? Qual é a diferen~.entre se çiC?::
ger todo o Senado, como se vai eleger toda a Câriiara: dos
Deputados. Dois Senadores com mandato de 8 anos,
para que haJ·a a rotatividade dos dois t~rÇos; e um Seitador por Estado, com mandato de 4 anos, para que haja a
rotatividade pelo terço, de 4 em 4 anos, conjuntamente
com toda a Câmara dos .Deputados? Qual ê a diferença
entre fazer isso e eleger apenas dois terços_ do Senado e
toda a Câmara dos Deputados?
A diferença é bruta], somen_tcta Câm~ra dos Depu~a
dos nascerá sem o pecado original, que não pode ser
abolido pelo batismo ios.litucipnal de não ter vícios para
participar da Assembléia Nacional Constituinte. Os~
nadares eleitos em 1982, eu inclusive, estaremos mesclados, eu principalmente, aliás, porque estou levantando a
questão, estaremos mesclados pelo pecado original, de
não termos recebidos poderes para elaborar uma Consti~
tuíção em nome do povo brasileiro. Então vamos eleger
a Assembléia inteira, toda a Cãmara dos Deputados e
todo o Senado Federal ~ quem quiser ser constituin~__é
muito simples, Que Yâ para as praças públicas nos seus
Estados ...
O Sr. Alfredo Campos- Muito certo.
O SR. FÁBIO LUCENA- ... para as rãdios- acredito, inclusive para as televisôes - e que vá, a bem do
povo brasileiro, disputar um novo mandato. Porque, se a
República é nova, se a·-ordem jurídica vai ser nova, se
nós vamos criar o jus novum, uma nova ordem, nós não
podemos padecer desses vícios de eleger uma Constituinte" que vai ser mjnada na sua_estru~ura, porque vai padecer do pior pecado que pode contagiar unia Coristhiiinte,
que é o pecado de não ser originária na sua composição.
De não ter, toda ela, os seus poderes fundados, embasados na soberania popular e no COiisentimeilto do povo,
Ora, não vejo, Srs. Senadores•...

O Sr. Alfredo Campos- Senador Fábio Lucena, me
permita terminar o meu aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- ...data maxima concessa,
Sr. Presidente, não vejo, Ex•s., uma outra fórmula de depurar o proc:esso institucional brasileiro, do que partir
do zero jurídico, para atingir o abSõlittojUrfdico institucional, elegendo uma Assembléia pura, completamente
purificada, sem vfcios, sem eivas, sem máculas, sem manchas.

O Sr. Alfredo Campos- E o que nós queremos, Senador. E eu estou querendo terminai' o meu aparte, se V,
Ex• permitir, O SR. FÁBIO LUCENA - Estou querendo, em comum acordo com V. Ex•, _elegermos, dizia, uma Assembléia originãria, porque isso é o fundamental, para
podermos, aí sim, darmos ao País, em nome- do povo
brasileiro, com o consentimento do povo brasileiro, a
Carta que farãjU.s à realidad-e nacional, às aspiriações nãcionais, e à real võcação democrâtica do povo brasileiro.
V. Ex• pode prosseguir com seu aparte, com o meu pedido de desculpa, pela intersecção, a fim de que meu discurso pudesse perder a palidez de que está revestido, com
o aparte do Senador Jutahy Magalhães, e também com o
aparte de V. Ex•

-o Sr. Alfredo Campos- Ora, não hã de qUe. Eu é que
talvez não tenha sido ... Eu é que agradeço, e talvez V.
Ex• não tenha entendido aonde eu queria chegar, pela
deficiência do meu expressar. V. Ex• não conseguiu entender, Estamos de acordo em que_a Assembléia Nacional Constitlii_nie_ deva ser pura, deva ser límpida, deVa ser
nascida do povo, e que V. Ex•, com um mandato que
tem, por mais 4 anos, e os outros c9legas de V. Ex•, de
I j3 da representação do Senaci_o, não ficariam bem em
fazer parte 'da Constituinte, porque-não tiveram a delegação expressa do povo para isso,
O SR. FÁBIO LUCENA guém teve,

Eu não tive, aliâs nin-

O Sr. Alfredo Campos- Concordamos com, V. Ex•
Mas nós somos radicalmente contra a que se diminuajá esqueci a palavra cassar, se bem que V, Ex• usou o direito de cassar a palavra, quando eu o aparteava, vamos
esquecer essa palavra e vamos diminuir o mandato como
V. Ex• propõe. Som-os contra. Por que somos contra?
Achamos que o Senado, como instituição, como uma
Casa do Poder Legislativo, pode continuar funcionando
durante a Constituinte. V. ~'_continuaria sendo Senador por mais 4 anos e aqueles que fossein eleitos, em
1986, continuariam também. Esta Casa, com seus 69
membros, continuaria funcionando e aqueles que quissessem, aqueles que fizessem parte do 1/3 ou dos 2/3
desta Casa, gue quisessem ser eleitos, como J:?eputados à
Assembléia Nacional Constituínte, poderiam ser candidatos, eleitos ou derrotados, com s~us m,andatos aqui e
seriam também Deputados _à Assembléia Nacional
Constituinte. Até porque, nobre Senador, esta Casa não
tem a função específica só de legislar, Há que se lembrar
gue é necessário o referendo desta Casa, é necessária a
permissão desta Casa para a nomeação de governadores,
governador do Distr.ito Fedelt!l~overnadores dos Tefritórios, ê necessária a permissão desta Casa para se nomear os embaixadores e outros casos a mais. Então, esta
Casa poderia continuar funcionando, ao lado da constituinte, e aqueles parlamentares desta Casa que quisessem
fazer parte da constituinte íriam pedir os votos aos seus
concidadãos,,e, aí, nós teríamos a Assembléia Nacional
Constituinte, funcionando ao lado desta Casa, que continllaria a funcionar como o Senado da RepúbliCa. Seriã-a
saída para que não houvesse um poder constituinte maculado, como V. Ex• diz~ e, ao mesmo tempo, não precisásemos de, através mesmo do referendo popuhir, diminuir o mandato, ou tirar fora da constituinte alguns Colegas nossos._ E, ainda iriais: não iríamos permitir que,
usando da proposta de V. EX', alguns Senadores, como é
o caso de V. Ex.•, tivessem os seus mandatos diminufdos,
para pOder fazer parte de uma Assembléia Nacional
Constituinte límpida, séria, como quer V. Ex• e como
queremos todos nós.
O SR. FÃiiiO- LUCENA- Sr. Presidente, vou concluir, mas falta a segunda parte da propositura da tese,
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O Sr. Lenoir Vargas- Eu queria pedir um aparte a V.
Ex• sobre a primei~a parte,
O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não. Falta a segunda
que, nas constipropositura da tese, Sr. Presidente.
tuintes, sempre se cometeu o erro de dar a um con_stituinte um mandato de 4 anõs e a um outro constituinte, que ê
igual àquele, um mandato de 8 anos.

e.

O

Sr~

Alfredo Campos- Fora da Constituição!

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, esse é um
erro histórico imperdoâvel para o nosso País. Nós temos
que nos libertar da repetição desse erro, porque os constituintes, todos eles são iguais e, por conseguin~e, _Q.ev~:m_
ter o mesmo mandato.
E a segunda parte da minha propositura é que os Se-nadores a serem- eleitos no próximo ano sejam eleitos
para um mandato de 4 anos - mandato igual aos dos
Deputados Federais que vão também participar da lavratura da constituinte. Somente assim, a Assembléia
Nacional Constituinte serâ igual a ela própria, isto é, serã igual à soberania popular.
O Sr. Lenoir Vargas- Permite V, Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muita honra, nobre
Senador Lenoir Vargas.
O Sr. Lenoir Vargas- E que V. Ex• troux.e urna idéia
muit(fbem elaborada e muito inteligente, pela qual, o
Congresso deferiria ao Conselho Constitucional.

_-0 SR. FÁBIO LUCENA - Ao Conselho Constitucional. Por que, nobre Senador? Porque já estã na Con~
tituição. O ato convocatório da constituinte tem que ter
base constitucional, senão, a Constituição será revogada
---. isso não pode acontecer.
O Sr. Lenoir Vargas- Concedeu o aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA -

Sim, Senhor.

O Sr. Lenoir Vargas- V. EX•, então, achavã- que o
Congresso poderia atribuir ao Conselho Constitucionlll
a convocação da Assembléia Constituinte. Parece-me
que, neste raciocínio, se o Congresso tem poderes para
attibuir a ·outro órgão o direito de convocar, ele também
teria os poderes de convocar.
O S_R, FÁBIO LUCENA- Cer!o! Mas o Congresso
faz parte do Conselho ConstitucionaL Está no art, !59
da Constituição.
O Sr. Lenoir Vargas- O Congresso não, faz parte o
Presidente.

o_ SR. FÁBIO LUCENA - Não. Faz parte o Presi~
dente do Senado e o Presidente da Câmara.
O Sr. Lenoir Vargas Não é beril isSo.

E o Presidente da Câmara,

O SR. FÁBIO LUCENA- Representam o Congres.
so Nacional.
O Sr. Lenoir_ Vargas - É uma fórmula engenhosa,
mas 1 que de maneira alguma ... ~ que V. Ex• estã entendendo que o Congresso não pode convocar. Então, ele
atribui ao Conselho Nacional Constitucional convocar,
Ora, se eu não posso convocar, eu nào posso atribuir a
outro o direito de convocar.
O SR. FÁBIO LUCENA - Ex•, eu não estou entendendo que o Congresso não pode convocar.
O Sr, Lenoir Vargas- Ahl V. Ex• acha que o Congresso_ pode convocar.
O SR. FÁ.IIIO LUCENA - Ao contrârio. Eu estou
propondo que o Conselho Constitucional, que ê representado pelo Congresso Nacional, pelo Executivo e pelas
Forças Armadas, estou propondo que o Conselho Constitucional convoque a Assembléia Nacional Constituinte.

Q:sf: Lenoir Vargas- Por delegação do Congresso.
O SR. FÁBIO LUCENA ConstitUiçã.o.

Não. Por delegação da

O Sr. LenoirVaraas- Ahl Quer dizer que o Conselho
tomaria a iniciativa.
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O SR. FÁBIO LUCENA - Claro! Ele estâ criado no
Art. 159 da Constituição Federal.

O Sr. Lenoir Vargas - Um órgão da atual Ccmstituic;ão tomaria a iniciativa.

O SR. FÁBIO LUCENA- Exato. Uma vez que ele
existe, criado pela Constituição.
O Sr. Lenoir Vargas- Muda um pouco a figura que
V, Ex' apresentou. Eu pensei que V. EX• estava querendo
que o Congresso atribuisse ao Conselho essa faculdade.
Agora, o erro inicial para mim ...

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu pensei que V. Ex• tivesse pensado exatamente ao contrãrio.
O Sr. Lenoir Vargas- O_erropara mim, a dificuldade
é que o Congresso não tenha competência de convocar a
Constituinte. Se ele tiver agora, ele terá depols. Nós

teríamos -como eu disse num discurso que aqui fiz que, a cada mudar de lua, teríawº-S._Q_ma CQnstiúiiriié.Porque se o Conselho Consihucióiial tem poderes para
convocar Constituinte, p:issa'do um certo_ período, ele
não gostou da Constituição, ·ele convoca outra. Então,
não teríamos uma estabilidade constitucional instaurada
no País. Esse é apenas o meu pensamento, que, naturalmente, não é o de V. Ex• e a minha interferência foi justamente neste sentido. Gostei de ver V. Ex• fazer a citação das reduções dos mandatos, as duas reduções, feitas uma por Poder Constituinte e outra por Poder Reyolucionãrio. Nenhuma delas foi feita por Assembléia Ordinâria, isto ê, pelo Congresso normal.

O SR. FÁBIO LUCENA- Parece-me que eu não en~
tendi a conclusão do seu aparte a respeito do Poder revolucionário. Eu gostaria que V. Ex' explicasse melhor.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli~ Fazendo soar a
campanhia.)- Lembro ao nobre orador que o seu tempo jã se esgotou.
O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, a sua paciência não
termina nunca, Sr. Presidente.
Eu gostaria que me deixasse ouvir somente o aparte do
nobre Senador Lenoir Vargas.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Tenho o pra·
zer de ouvir V. Ex'
O SR. FÁBIO LUCENA- Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex• citou o caso do Presidente Outra, cuja redução_ de mandato foi efetuada pela
Assembléia Constituinte.

O SR.. FÁBIO LUCENA - Sim, mas não por Poder
revolucionãrio.
O Sr. Leooir Vargas -

O Sr. Lenoir Vargas- Então é dispensado de filzer
exemplificação, uma. vez que V. Ex• deseja uma novidade. Não há necessidade de lei
- -Ô-SR·~ FÁBIO LUêENA- Exatamente, já que estamos em Nova República. Sr. Presidente, agradecido por
sua tolerância. Gostaria que V. Ex•, com a perspicácia
do se_u raciocínio e a profundidade dos seus conhecimentos iurfdicos, se tempo tiver, e se não o tiver que o invente, que se digne de estudar as minhas modestas colocações e, oportunamente, oferecer-me suas valiosas considerações sobre elas que, para mim, não serão considerações, serão conselhos que os ouvirei com a atenção de
um discípulo bem comportado. Muito obrigado. (Muito
bem! Palmas!)
--~--o SIC PRESIDENTE (José Fragelli)- Obrigado a V.

Ex•
Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.
-~ 0 SR. LÉNOIR VARGAS (PDS -

SC. Proriilriciá o
segUinte díSCui-So.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi um oficio, datado de_17 de m~o dest~ ano, do
Dr. Amir -Alltônio Martins de Oliveira, DiretorPresidente da Associação de Hospitais do Estado de
Santa Cat.ãrina, encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência Sociãl, vazado nos seguintes ternio~
..Ao cumprimentar V. Ex•, estamos remetendo
em anexo, para conhecimento e apreciação.,. ..Documento Conclusivo", resultante da Assembléia Geral
Ordinária, realizada nesta Capital, no dia 8 do corrente mês, que reflete o pensamento dos dirigentes
hospitalares catarinenses, em face da caótica situação por que passa toda a rede hospitalar de nosso Estado.
Diante do justo pleito reivindicado a Sua Exce- lênci:i, Senlior Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social, Doutor Francisco Waldir Pires
de Souza, esta AHESC vem solicitar sua colaboração, no sentido de apoiar a luta empreendida pelos Hospitais, Intercedendo junto àquele Ministério,
-- visándo a reajustar os- serviços hospitalares, para
que as medidas tomadas possam permitir__,_ harmôniCi e ã:déQui:r.dãmente, a continuidade da prestação
de serviços médico-hospitalares aos beneflciãriOs-do'
INAMPS.
Certos da valiosa atenção de V. Ex~ quanto ao
-acima exposto, aproveitamos o ensejo para renovar
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nossos protestos de elevada consideração e diStinto
apreço."
O d.ocumento conclusivo a que se refere o
Oiretor-Presidente da Associação de Hospitais do
Estado de Santa Catarina, elaborado por uma assemblêia geral ordinária realizada em Florianópolis,
a 8 de maio deste ano, é o seguinte:
"Os dirigentes hospitalares do Estado de Santa
Catarina, reunidos em Assembléia Geral Ordinãría,
no dia 8 de maio de 1985, nesta Capital, analisaram
profundamente a crítica e angustiante situação por
que passam os hospitais catarinenses e decidiram
expor detalhadamente ao ExmQ Sr. Ministro de Es-tado da Previdência e Assistência Social, Dr. Francisco Waldir Pires de Souza, o seguinte quadro:
·~o Estado de Santa Catarina(:Ontacom 207 hos~
pitais, ós quais, na sua quase totalidade, mantêm
convênios com o JNAMPS para atendimento nas
ãreas urbanâs e rurais, e somente em 40 unidades
este convênio é restrito ao atendimento à área rural.
Destes. 90% são filantrópicos e beneficentes, pertencC;!ntes e administrados pela própria comunidade
ou pgrentidades religiosas, sendo na sua maior!a de
pequeno e médio porte (50 a 100 leitosr
Atualmente, em média, 60% do orçamento dos
hospítais é aplicado na manutenção dos seus recursos humanos (folha de pessoal), e, com o novo salário -mrn-imo, a partir de 1Qde maio/85, esse percentual elevou-se para cerc~ de 80%, já que aquele reajuste-foi de w<:m:

Torna-se impossível, somente com os 20% restantes do orçamento, manter o custeio de

medicamen~

tos, gêneros afimentícios, material de enfermagem,
aquisição e manutenção de equipamentos, manu~
tenção das instalações e de todos os demais gastos
hospitalares, pois tais custos sofrem também majoração permanente.
De outro lado, a remuneração dos serviços h os~
pitalares prestados aos previdenciârios urbanos
apr(:serita uma defasagem, no período compreendido .de maío/82 a janeiro/85, de 94,83%, conforme
demonstr_a o quadro nQ L
A tjtulo de ilustração, apresentamos abai1(.o o
custo geral de um hospital com 207 leito~: (um hospital pequeno)

- Cllnica Cirúrgica - custo Médio por alta - Cr$

-- Cl!nica Médica

1699

570 .. 344

- custo m~dio por alta - ~C~r~•--~6~9~0~•.~0~0~0

Que podia fazê-lo.

O SR. FÁBIO LUCENA -

O SR. FÁBIO LUCENA- De prorrogação do-mandato de prefeitos e vereadores, que foi feito pelo Congresso NacionaL

O Sr. Leooir Vargas- Ampliação e não redução.

O SR. FÁBIO LUCENA -

Cr$ 1.260.344

Que podia fazê-lo.

O Sr. Lenoir Vargas- E o caso de outra redução ou
de ampliação.

Ampliação.

O Sr. Leooir Vargas --Tudo que é para favorecer é
passivei, o que é para reduzir é que atinge o direito adquirido.
O SR. FÁBIO LUCENA- Não atinge,- porque não
hã direito adquirido contra a Constituição. E a tese que
defendo. _
O Sr. Lenoir Vargas- 1:: a tese que V. Ex• defende,
mas, quando são direitos constitucionais, os direitos estão adquiridos. De modo que· v. Ex• não citou nenhum
caso de redução de mandato feito pelo Congresso Nacional, feito pelo poder nonnal do Congresso Nacional.

O SR. FÁBIO LUCENA - Como nada hã de novo
sob o sol, proponho que haja alguma novidade no Congresso Nacional. A novidade será a redução dos mandatos.

- Média: Cr$ 630.172

No custo médio acima estão inseri~as as seqúi~

tes despesas:
- custo de pessoal

- 55, 2%

- Mê!ter.ial de consumo

--39,7~

... SErviços ·de terceiros e En_cargos diversos;

2,-5%

- Re~neração de serviços peSsoais

1 f 4 'i';

-: Tel_efone

0,5%

- Pasep

0,4%

- Despesas diversas

0,2'r-

100>
Considerando~se que o INAMPS, com bas~ nos
atendimentos efetuados no mês de fevereirof85,
c:onfonne o quadro n9 2, remunera a Rede Hospitalar para um período médio de 7 dias de internação

com a importância de CrS 30 L762, para um custo
médio de CrS 630.172, conforme acima foi demons~
trado, conclui-se de maneira inequívoca que a diferença de Cr$ 328.410 vem sendo coberta pelas cnti-
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dades prestadoras de serviço, ocasionando pesado
ônus a toda rede hospitalar contratada.
Assim sendo, entendemos como imediata a necessidade de serem revistos os valores dos serviços
hospitalares, visando principalmente impedir o que
já foi previsto e comunicado através de ~ç_orrespondênci~ ~S. Ex•, o Sr. Governador do E.Stãdo, Dr.
Espend1ào Amim Helou Filho, e, através dele, a V.
Ext, ou seja: co_branças indevidas, disto_rções no
atendimento, paralisação dos serviços, deniissão de
funcionãrios, omissão de atendimentos e greves;
ocasionando um precário atendimento aos previdenciãrios e cons-eqUentemente sêrios problemas
políticos e sociais. -- -~Senhor Ministro, diante do quadro !Jue se nos
apresenta no momento difícil pelo qual passa toda a
rede hospitalar catarinense, esta associação, imbuida dos propósitos de -encontrar uma situação que
venha amenizar e ao mesmo tempo viabflizar a continuidade no atendimento aos beneficiârios da Previdência Social, vem, mui respeitosamente, apresentar como medidas_ cmergenciais as seguintes reivin-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI)

Ao .ensejo, re.novamos nossos sinceros protestos
1t
d
maJs _a a estima e. est_ing~~da c~msideração."
. A esse documento foram anexados quadros coriiparatrvos que demonstra,m a absoluta defasagem entre os vaIores pagos peio fNAMPS aos hospitais por dia de ínternamento de seus segurados, e os_ valores que deveriam
-ser pagos, se computado o índice ínOacíonário, Se tomarmos em conta os dados referentes a fevereiro deste
__ano, veremos que a díária hospitalar é de Cr$ 43.108
para o trabalhador urbano, e de Cr$ 18.744 para 0 rural
(FUNRURAL), quando essa diária, se corrigido 0 - seu
valor, deveria orçar a i?'lportância de Cr$ 83.989, qualda

quer~quef~sse_!!ca!ego~tadotrabalhadorhospitalizado._

Na o se J ustlftca a dtferença de valor da diária paga
com base na categoria profissíonal do internado, Essa diferença poderia levar os hospitais a discriminar 0 trabalhador r~r~, a ?mitir-~~ nc;t seu atendimento, o que teria
con~eqUenctas tmprevtsrvei&. Presume-se que os pacientes mtemados nos hospitais estejam sujeítOS às mesmas
despesas c-om manutenção~ variando apenas os gastos
com o tratamento ou a cirurgia a que porventura foram
dicações~
-~
submetídos. A_lém de estar inteiramente dCsatualizado 0
1-. Reajuste de 89% (INPC maioj8S)~_a0t~pa~
~ ~.al .or da diária, verifiCã-Se eSsa -distorção incompreensído de JUlho para 1' de maio/85, em todOs os ser•
viços hospitalares.
~-Se. considerarmos as internações ocorridas na rede
2- Reposição da defasagem de 94,83%, dividihospttalar de Santa Catarina em fevereiro deste ano, veremos que chegaram a 41.065, sendo 29.065 de trabalhadas em 4 parcelas, e acrescentadas aos reajustes a serem concedidos semestralmente, ou seja:
dores urbanos, cujas diârias atingiram o montante de
-lN PC em rnaio/85 mais 23,71% CrS 7.068.297.672- excluídos os honorários médicos_
- INPC em novembro/85 rn_ajs 23,71%
e 12.000 de trabalhadores rurais, cujas diárias alcança-lN PC em maio/86 mals 23,71%
ram a soma de Cr$ 944.688.000 --excluídos os hono-INPC em novembrof86 mais 23,7T%
rârios médicos - perfazendo uma difetença de CrS
3 - Pagamento total d.!lS RCPOs em atraso, com
_6.123.609.672, que, como disse, não se justifica.
extinção da retenção dos 20%.
~-_ Os hospitais precisam ressarcir-se das despesas efetua4- O retornq_ ·dos 33.000 selos menSã.is ou .sua
das, a ~m de que possam fazer face aos seus com premisextinção definitiva cOnforme solicitação -a~terior. sos. Ahá~, com~ _aum~nto do salário mínimo a partir de
5-O cu_mprimento das datas fixadas nos cronod~ maiO próxtmo passado, alega a Associação de Hospttats do Estado de Santa Catarina, que -80% do orça~
gtamas do lAPAS para pagamento __dos serviços
hospitalares às entidades prestadoras de serviças.
menta dos hospitais ê absorvido pela f,olha de pagamen~
Pelos atrasas, incidência de juros e correção maneto de pessoal, e que os 20% restantes são insuficieri.tes
tária..
para 5?brir as dC:Spesas de medicamentos, gêneros ali6- ReformuJ-ªçãa total e imediata do atual
me~hctos, mate~al de enfermagem, manutenção de
contrato-padrão, tornando~o bilateraL
equipamentos e mstalações,
Quanto à prestação de seryiços hospitalares aos
-Sr. Preside_nte, Srs. Senador_e~: ning~ém ignOra que as
beneficiários da área rural, a situação é considerada
fraudes contra o INAMPS têm atingido proporções alar~
caótica, sob o ponta de vista financeirO: "'=
mantes, e são ín6meras as reclamações contra 0 mal
56 para se ter uma idéla, elaboranlps 0 quadro
ate~dimento dispensado aos segurados da Previdência.
demonstrativo n~> 3, anexo, da remuneração paga
Social no~ hospitais em geral. Até greves eclodem na
rede h~spnalar, embora proibidas por lei, por se tratar
pelo fNAMPS por esses serviços, na baSe do subsídi o fixo, comparatívamente ao mesmo serviço presde serv1ço essencial à população, Conforme noticia a im~
tado aos benefiçiári_os da área urbana, cuja rem uneprensa, ~m 5 ano~ jâ _f~ram instaurados 3.600 inquéritos,
ração, como já demonstrado anteriormente, ·--- -nos_ quats foram md1c1adas 4 mil pessoas, calculados os
encomra-se completamente defasada,
preJUfzos em mais de um trilhão de cruzeiros. Afirma 0
, Considerando-se que, pelos valores pagos, estão
Delegado Romeu Tu ma, da Polícia Federa.l de São Pau~
mcluldos, alêm dos serviços hospitalares, os serviços
lo, que deve prestar depoimento à Comissão Parlamenprofissionais, materiais de enfermagem, medicatar ~e ~Inquérito. do Senado que investiga as fraudes na

1

1:

~e~~~~J~~!f~r~e~~oc~s:~~~f!~~!so~~:~s~~~

~e:~~?~~~~CJal, qu~. "existem verdadeiras quadrilhas

rados pelo INAMPS, conclui~se que, dentro do
atual sist~.a, torn_a~se categoricamente_ ~mpossível
aos hosp1ta1s contmuarem prestando a aSsistência
médico-hospitalar a este laborioso e sacrificado segmento da &ocledade.
Desse modo, não vemos outra alterrnitiva senão
a equiparação urgente e imediata do sistema rural
ao urbano, isto é, com base no SAMHPS-AIH, desde que corr_igido na forma pleiteada neste documento.
Sr. Ministro, encarecendo a necessidade do ate-odimento emerg<::nciaJ deste nosso justo pleito, faCe
ao desequilíbrio finanCeiro da rede hospitalar catarinense, que não está tendo mais condições de manter a prestação dos seus serviços aos beneficiários do
lNAMPS, podendo criar problem:is que fugirão ao
controle desta Associação, na expectativa de uma
resposta positiva di!sse Ministério, alguns hospitais
não oficializaram_ seus p-edidos de descredencia.mento.
Certos de que V, Ex" estâ cicbnte e Sensibilizado
da gr~ve situação, solicitamos medidas que possam
permitir harrriôniCá e adequadamente, a continuídade dit prestação da assistência lJlêdico~hospitalar
aos beneficiárío-s---:-do ~AMP~.

Ora, diante deste q~ãdro, cumpre não apenas,apurar
as fraudes e pu,nir ~s culpados, mas também zelar para
que os hospttals seJam remunerados condignamente, a
fi.m de que tenham condições de prestar melhor assistêneta aos segurados da Previdência Social.
A Associa_ção de Hospitais do Estado de Santa Catarina expôs o p~ob~ema com clareza meridiao_a ao apresentar suas relVlndicações que nos parecem inteiramente
procedentes. Por isso fazemos nossas essas reivindi~
cações e as encaminhamos ao Dr, Waldir Pires, Ministro
da Previdência e Assistência Social, formJ.!lando veemente apelo a 5. Ex' para qUe as leve em consideração.
Era o que eu_ tinha a dizer. (Muito bem!)

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

~palavra ao n_obre Senador Jutahy Magalhães. O _SR. J~AH~ MAGALHÃES (PDS- BA. Pranunc1a o segumte dtscurso.) --sr. Presidente e Srs. Senadores:
Por diversas ocasiões, tenho ocupado esta tribuna
para tratar das questões relatívas ao homem do campo,
do meu Estado, em especial no que diz respeito às ações
de Governo voltadas. a assistir o pequeno e 0 médio produtores rurais, Desta vez, venho falar de ama proposta
do Executivo, se não ambiciosa, pelo menos integrada de
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subpartes que poderão alinhavar soluções para algumas
das graves questões nordestinas.
"":lvo de minhas atenções ,e cêlulas conlponentes do
ProJeto Nordeste, em associação com os Programas de
Desenvolvimento de Pequenos Negócios não-Agrlcolas
de Irrigação, de Saneamento Básico, de Sa6de e de Edu~
cação, o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, criado pelo Decreto nl' 91,179, de 1~> de abril de 1985
objetiva propiciar a elevação- dos níveis de emprego ~
renda dos pequenos produtores agropecuârios, pelo aumento da produção e da produtividade de seus negócios.
Esta Casa já t~ve a oportunidade de me ouvir e de ouvir pronunciamentos e apartes de- diversos Srs. Senadores~ enl apoiamento uníssono a esta iniciativa do Governo ~ederal. Entrettlnto, sem distinção partidária, tais
mamfestações de aplauso vêm acompanhadas de uma
pr~cup_ação ~onsta.nty:- a necessidade de que o Poder
Legtslauvo seJa ouv1do, na apreciação de propostas de
natureza tão complexa, como a. que se apresenta
evitando-se enganos de interpretação da realidade e d~
condução das propostas.
Em verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores torna-seme lícíto afirmar que o novo Governo nos arn:a, por vezes, verdadeiras arapucas mentais. A História recente
deste Parlamento me aviva a memória, facilitando
demonstrá-lo.
Quando do projeto de saivação de um grupo organizado em torno do Banço S_ulbrasileiro, minoria privilegiada do poder_público, as duas Casas foram mobilizadas
pela cortesia do Exeeutívo,_ no afã de se encontrarem soluções e de se partilharem responsabilidades, No entanto, quando a proposta foi a de apresentar mais um lenitivo para a sofrida nação nordestina, continua-se a teimar
nas decisões operadas nas mesas da tecnocracia!
No Congresso dos Trabalhadores Rurais ocorrido na
semana passada em Brasília, pudemos ter a notícia viva
dos bastidores da miséria. Conforme afinnou-um -dos lavradores presentes àquele encontro, os governantes não
~abem o que ê comer açúcar com gosto de sangue! Tudo
tsso demanda decisão de natureza humana,_ orientada pelas. bas:s ~organiza~ pelos políticos, e nunca pelo devaneto__teonco dos habttant~ dos gabinetes a_rejados do poder central.
Tentarei, demonstrar, nesta breve consideração, de que
forma· se distanciam a teoria da prática, o imaginário ao
real, a especulação do conhecimento.
As aç;ões do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor
Rural se baseiam na estratégia do desenvolvimento rural
integrado, possibilitando a cada família de pequeno produtor ? acesso aos meios de produção, à tecnologia
apropnada, ao mercado e às formas de associativismo.
Como se vê, o princípio orientador, por sua universalidade, além de arrojado em suas linhas mestras, anima ós
pequenos produtores ru_r~is, acenando com a possibilidade de, em l5 anos, atingirem um nível satisfatório de
renda, graças aos estímulos e à assistência técniCofinanceira previstos.
No entanto, ao se aprofundar no exame de seu conteúdo, especificamente no que diz respeito à sua execução
do est~do da Bahia, saltam os olhos algumas incongru~cias que, se não forem eliminadas desde a implantaçao, poderão acarretar o mais sério comprometimento
do Programa como um todo, englobando-se aí o ãesperdício na ~locação de recursos, por força de um planeJamento_afmto, estruturado em gabinetes e dissociado da
realidade n.a qUal serâ implementado.
Observem-se, à guisa de ilustração, alguns apontamentos que me foram permitidos fazer, ao longo da leitura dos volumes que o compõem.
. Na Bahia, foram comtempladas seis regiões de planeJamento, na abrangência do Programa, além de maís
duas, que serão beneficlildas apenas pelo segmento Ação
Fundiária.
. Os critérios que levaram à eliminação total da região
Litorânea Sul e à .restrição das regiões Litoral Norte e
Sudoeste à Ação Fundiária implícam sério desfavorecimento a áreas que,_sabidamente, possuem um potencial
de resposta inquestionável ao estímu1o agrícola,
Eliminando-se QU restringindo-se essas regiões estarão
sendo ~isplicentemente marginalizadas cerca d~ 200 -mil
famflias, nos 15 anos de execução do Programa.
Em decorrência disso. assusta~me imaginar que tais
famílias possam ficar ao desabrigo de outras medidas do
Estado que compensem esse desfavorecimento.
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No que diz respeito à regularização das terras para
ocupação dos pequenos produtores, conforme previsto,
são questionáveis inúmeros aspectos referentes à compe~
tência legal da Companhia de Desenvolvimento e Ação
Regional, vinculada à Secretaria de Planejamento, Ciên~
cia e Tecnologia da Bahia, sem a devida anuência da As~
sembléia Legislativa. Segundo o Programa, caberia a
esse Fundo adquirir e redistribuir terras rurais aos pequenos produtores beneficiários. POr outro lado, não se
justifica a criação de um Fundo de Terras específico,
apenas para atender a um Programa. Acredito que seu
âmbito de ação deva ser ampliado a fim de comte.mplar
tambêm as Regiões Metropolitanas de Salvador e Litoral Sul, constituindo-se, então, o Programa de Apoio aos
Pequenos Produtores Rurais em apenas uma subconta
de um Fundo Estadual de Terras.
Parece-me bastante generoso e pouco proficiente cometer a administração do Fundo à Companhia de Desenvolvímento e Ação Regional, por sua experiência ainda incipiente no tratamento de problemas fundiários. O
lnstituto de Terras da Bahia, por sua tradição, é que deveria se ocupar dessa tarefa em proveito da eficiência do
Programa. Não obstante isso, a própria legisla_ção_ estadual dispõe sobre a competência do Instituto de Terras.
Assim é que a Lei n9036, de ll-3-1948,em seuart. 72, assinala que parte ds recursos referentes ao produto da
alienação de terras devolutas constitui receita daquele
órgão, o Decreto n" 29.886, de 14-1-1983, que aprova o
Regulamento do lnstituto, atribui-lhe a responsabilidade
de gerir os fundos do interesse para a consecução de suas
finalidades.
Ressalte-se, também, qu~ os estudos_ prevêem a
criação de um Conselho Estadual de Terras, vinculado
ao Conselho Diretor do Pro_grama, composto por representantes da Companhia de Desenvolvimento e Ação
Regional, do Instituto de Terras, do IJ!stituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária, da Procuradoria Geral do Estado e da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura. A meu juízo, não se justifica a criação desse
Conselho, com âinbito nas questões de terras de todo o
Estado, vinculado ao Conselho de um Programa que não
abrange todas as regiões, nem todos os segmentos de
produtores. Mas lógico, no caso, seria sua vinculação à
Secretaria" da Agricultura, sob a presidência de seu titular.
No que diz respeito ao aproveitamento dos recursos
hídricos para a viabilização do Programa, um dos maiores problemas que a piscicultura em águas interiores enfrenta atualmente na Bahía ê causado pela multiplicida~
de de órgãos envolvidos com a questã.o, originando pOli~
ticas conflitantes, ociosidade de instalações e, conseqUentemente, desperdício. Essas ações poderiam ser
coordenadas pela E MA TER e pelo Instituto Baiano de
Fomento.
Não compreendo, por outro lado, por que a Co~rde

nação Estadual do PROFIR- PRO VÁRZEAS rião·está envolvida especialmente no segmento _de recursos
hídricos, o que serâ feito pela Coordenação de Programas Especiais da Secretaria da Agricultura. Desnecessârio enfatizar a agilidade daqueles programas nacionais
no encaminhamento desses projetas tão específicos.
Quanto à comercialização de sementes e insumos, o
ponto fundamental do Programa se assenta no estín_l~o _
às formas organizadas, como ê o caso do associativismo.
Entretanto, ao centralizar essa comercialização diretamente na Empresa Baiana de Alimentos, o Programa retira das cooperativas um dos principais instrumentos de
congregação de filiados, numa patética demonstração de
inoperância administrativa.
Por outro lado, o documento afirma que caberâ à
CEASA responsabilizar-se pelos corredores de comercialização, além de administrar as Centrais de Serviços
Rurais, órgãos viabilizadores da interiorização de preços
de produtos e controladores de todas as informaçõéS relativas aos processo-s de abastecimento e comercialização.
Entretanto, num outro ponto, o documento refere-se à
Empresa Baiana de Alimentos como responsável pelas
Centrais de Serviços Rurais, em profunda demonstração
de incoerência.
O projeto prevê tambêm a entrega dos armazéns da
CEASA à Empresa Baiana de Alimentos. A prevalecer
esta situação, esta Empresa administrarâ_ armazéns nos
municípios abrangidos pelo Programa, enquanto a

CEASA se en~arregarâ dos demais. A distorção é tão
séria que poderão ocorrer duas situações danosas ao interesse das produtores: Ou os armazéns destinados ao
Programa não deverão receber mercadorias de agriculto~
res não beneficiârios, o que é um absurdo, devido, inclusive, à ociosidade das instalações, ou a Empresa Baiana
de Alimentos substituirá a CEASA na função de administrar os armazéns, constituindo-se em empresa de armazenagem nos municípios aOrangidos pelo Programa.
A duplicação e o paralelismo são gritantes.
Observem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a Empresa Baiana de Alimentos não necessita administrar os
armazéns para exercer seu papel de compradora de produtos e vendedora de gêneros. Bastaria apenas utilizar o
armazém sob administração da CEASA, em função
tríplic~: armazenagem da produção local, estocagem de
sementes e estocagem de produtos adquiridos ou de gêneros para comercialização.
Outr-o aspecto igualmente incompreensível é a marginali_zaçã_o_em que outro órgão, a Companhia de Adubos
e Materiais Agrícolas da Bahla, se encontra em relação à
comercialização de sementes e insumos, em benefício da
Em presa Baiana de Alimentos. Essa medida traz em seu
bojo o mesmo contra-senso verificado anteriormente:
enquanto a Empresa Baiana de Alimentos distribuirâ sementes e insumos aos produtores vinculados ao Programa, aos demais essa tarefa serâ função da Companhia de
Adubos- e Materiais Agrícolas.
Por medida de eficácia, a situação mais lógica seria
transferir a incumbência de armazenagem e comercialiZaÇão -à Empresa Baiana de Alimentos, eliminando-se
outras estruturas voltadas para uma só finalidade. Com
isso, evitar~se-ia inclusive discriminar os agricultores entre os participantes do Programa e os demais.
Outro aSpecto a ser contemplado pelo mesmo Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural é o da capacitação de recursos humanos, principalmente no que serefere ao desenvolvimento de técnicas, processos e métodos didãtico-pedagóglcos dos próprios capacitadores.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nenhum programa de d-esi::nvolvimento, ainda mais de desenvolvimento
de comunidades rurais, pode prescindir do aspecto educacional, aqui entendido em seu sentido mais. puro de
educação integral e não apenas de instrução __voltada para
o domínio de té-cnicas.
Para que isso aconteça, é fundamental que esteja organizada uma base bastante sólida, que concorra com os
aspectos instrucionais programâticos, com os recursos
humanos necessários em quantidade e qualidade suficiCntes para levar esses conteúdos a bom te-rmo e com
uma estrutura de apoio ágil.
Nesse ponto, surge uma inquietante indagação: haverá
condições de a Companhia de Desenvolvimento .e Ação
Regional, da forma como se encontra, gerir o treinamen~
to? Evidentemente que não. Para que isso se viabilize, a
proposta de trabalho deixa claro a necessidade de que ela
se." aparelhe a firri d~. "constituir um ~úcleo de capaci~
tação". Além do- mais, ela irá. "garantir os meios opera~
clonais para o desenvolvimento dos trabalhos- diârias,
transporte, material instrucíonal, equipamentos", isto é,
a Companhia disporá de um Centro Pedagógico para
Treinamento e Açã.o Comunitãria.
Para a perplexidade do analista, a pretensão vai mais
longe. Almeja-se treinar uma média de 50.000 produtores mais por ano, em cinco anos! Uma média superior a
_2.000 têC-nicos de execução local por ano. E 384 técnicos
de nível microrregional por ano! E tudo isso envolvendo
re-cursos da ordem de 32.400.000 dólares em cinco anoS,
ou seja, qUase 6.500.000 dólãr61 ·par ano! NenÍ a imaginação criadora mais fértil poderá engendrar· qualquer
plano de aplicação de recursos tão vultosoS em espaço de
tempo tão curto!
A megalomania se patenteia no capítulo referente às
S:ções recomendadas à otimização do sistema de crédito e
de financiamento da produção, envolvendo, inclusive, a
reestruturação dos agentes oficiais e privados para se
adequarem às necessidades do Programa!
Essas ações envolvem, por exemplo, <t "abolição da
reanálise de projetaS, tanto pelo Banco Central, quanto
----)Jõrõrgâos especiais", a ·~reformulação·dos mecanismos
de refinanciamento e repasse", a. ..consolidação do Manual de Crédito Rural, com a conseqUente revogação de
duas centenas de Resoluções", o ...reforço do sistema _de
assistência e fiscaliZação bancãria", a "reformulação de
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regulamentos dos incentivos fiscais, como o FINCR
agropecuário" e o. "reestudo do sistema de taxa.ç11o sobre
circulação de mçrcadorias", entre outros:

Ou sejã, Sr. Presidente e Srs. Senadores, trata~sede um
elenco de reformas gerais, amplas, profundas, em grande
número, e que dependem dos centros nacionais de decisão públicos e privados. Por essa razão, o Programa começa a pecar pela inviabilidade de se tomarem decisões
de tamanha envergadura, em proveito de uma única
aÇão isoladamente.
O que me parece, diante dessa breve anãlise que procurei desenvolver acerca das ações voltadas para o desenvolvimento do pequeno produtor rural do Estado da
Bahia, é que, a par de uma estrutura centralizadora do
processo de encaminhamento do Programa, as estraté-gias necessitam de se estabelecer_ em bases sólidas, despe~
jadas -da grandiosidade gerenciada pelos gabinetes fios
poderes centrals do País e do Estado.
_
Mais que isso, e como suporte à eficiência das ações,
não cabe ao Poder Legislativo ficar alheio e muito menos
alienado do processo de tomada. de decisões acerca de
matéria tão re1evante e que envolve recursos de tamanha
monta, destinados,.de forma tímida, a socorrer a imensa
nação nordestina no que de mais legítimo existe aos brasileiros: o direito às formas mais rudimentares de sobrevivência, ·que é a alimentação, e de seus modos de produção.
Não cabe igualmente ao Ministério da Agricultura
isolar~se de decisões de tamanha envergadura, com: o~ o
caso do fortalecimento da pequena produção agropecuâria em regiões de carência alimentar. Os gabinetes
não podem ser'heg:emônicos no tratamento de questões
que não dependem unicamente da liberação de recursos.
Há que haver instrução prévia da matéria, a fim de que
se harmonizem interesses e necessidades. E isso somente
poderá ser feito pelo Legislativo, em última instância o
representante do interesse e da necessidade popular, seja
nacional, regional, global ou setorial.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão M11ller.
O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronun·
cia o seguinte díscurso.) :.._Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Recebi, faz poucos dias, um documento dos Senhores
Vereadores de Luciara, Mato Grosso. A manifestação~
uníssona.. ou seja, de todos os Senhores Vereadores do
PDS e PMDB.
Leio, Senhor Presidente, Senhores Senadores, o que
diz o documento dos Senhores Vereadores:
"A Câmara Municipal de Luciara, Estado de Mato
Grosso, a.travês de seus pares, apresenta moção de protesto contra a atitude tomada pela FUNAI- Fundação
Nacional do lndio - que a mais de um ano vem
ameaçando dezenove posseiros que viver:i:t cultivan4o
suas áreas por mais de trinta anos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nós
vereadores, de ambas bancadas, PDS e PMD B, vimos à
presença do supremo Dignatãrio para protestar -contra
tais atos que são no !Odo contrário as normas democráticas que institui o dírCito de propriedade e do livre arbítrio. Não há realmente necessidade de tal desapropriação por aquele órgão, pois as famílias indígenas, em
_pequeno número se acham devidamente instaladas,
agentes estranhos à comunidade indígena se acham inseridos em seus meios gerando o tumulto e a agitação contra seus irmãos brancos. Há de se notar que antes de tal
interveniência existia a paz entre as comunidades. Solicitamos determine a formação de um Grupo de Trabalho
composto de membros da FUNAI e de nossa Câmara de
Vereadores para dirimirem a questão pois, tão profunda
é a que abastece a região com seus produtos hortigranjeiros e de grãos. Fica aqui nosso protesto e a nossa solici~
tação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lucíara, em
16 de abril de 1985. -Joio Paulo Pereira da Silva, Presidente - PDS - Waldemar da Silva Ribeiro, VicePresidente- PMDB- José Celio P. Luz, 9-Secretário
-PDS- U.iz Figueiredo Wanderley, 29-Secretârio PMDB- Joio Valdemir Pereira da Silva, Vereador" PDS- Delma Luz Gomes, Vereadora- PDS -José de
-Souza Costa, Vereador - PDS- Qindfdo Vieira Amorim, Vereador - PDS.
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Caminhamos um pouco para o Sul e nos deparamos
com a bç_leza pura da Ilha do Bananal. E quedamo-nos
no espanto dos que sa_bem que se planeja cortar o Parque
Nacional do Araguaia por rodovias, que atentarão contra a natureza e resultarão em incalculáveis prejuizos
ecológicos.
Voltamos-nos para o Oeste e penetramos na magia do
Pantanal Mato-grossense. Estacamos, extasiados, diante
do espetáculo, único, de uma imensidão selvática pincelada por verdes e por águas, exuberante e plena de vida
animal e vegetal. E es.ta,rrecemo-nos, Senhores Senadores! Porque nem ali, nem mesmo naquela reserva natural
de potencial Llimitado, a mào do homem absteve-se de
que no momento ali residem apenas 12 (doze) índios
penetrar, de macular, de destruir. Sabemos, hoje, que
adultos, e que a ãrea que ocupam atualmente é suficerca de seis rnil caçadores clandestinos vêm sendo resciente para o sustento de suas famílias."
ponsáveis pelo extermínio anual de aproXimadamente
Era o que tlnha a dizer. (Muito bem!)
um milhão de jacarês" Sabemos tambêm que o nosso
Pantanal encontra-se ameaçado por nove destilarias de
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
álcool, situadas na bacia do rio Paraguai, produzindo,
palavra ao nobre Senador Alfredo .Campos.
por dia, mais de quinze milhões de litros de vinhote. E
este material, quando produzido em tão elevada escala,
O SR. ALFREDO CAMPOS- (PMDB- MG. Pro.
supera os níveis possíveis de absorção e então, entre oununcía o seguinte díscurso.)- Sr. Presíde_nte e Srs. Senadores:
tros prejufzos_, eHmina o oxigênío da água e destrói os
cardumes de peixes, colocando em sério risco a fauna e a
Comemoramos, no último dla-5,0 Día Mundial da
flora âa região.
Ecologia e o Dia Mundial do Meio Ambiente, eventos
(mpossívet seria satisfazer o desejo de apreciar a beleintimamente unidos em sua sígníficação. Na verdade, se
za de Sete Quedas, jã afogada pelo homem, eliminada
não nos conscientizarmos, com rigor, da urgência depelo
estranho impulso humano que leva a destruir, sob o
proteger o meio ambiente, em breve vere,mqs destrUídas
pi'étexo de promover o progresso. Partimos, então, em
as minímas condições necessárias para sobrevívêncía de
nossa caminhada, para o litoral brasileiro. E encontraqualquer espécie animal ou vegetal.
mos, na costa sul do Estado de São Paulo e norte do EsRecebemos de graça a natureza, com sua pujança, sua
tado do Paraná, um verdadeiro santuário da natureza,
generosidade, sua beleza. Dela dependemos para nossa
constituído - entre canais, baías, rios de marê, ilhas,
existência e subsistência. Seria lógico, portanto, que en~
matas, manguezais- por um viveiro natural com espêvidássemos os maiores esforços no intuito de preservá-la,
cies das mais nobres da fauna marinha, tais como ostras,
de cultivá-la em sua fertilidade> de admirã_~la em todQ_ o
cações,
tainhas, manjubas, pescadas, camarQes sete barseu esplendor. Seria pelo menos crível supor que, se não
bas, robalos e muitas outras mais.
nos fosse posível agir em seu favor, pelo menos não lhe
Trata-se do sistema lagunar de lguapefCananêiafPaimpedirfamos um çlesenvolvimento livre de interferênranaguâ, na rêgião de um estuârio _considerado o terceiro
cias nefastas. E, no entanto, o que é que fazemos nós_. seres humanos racionais, civilizados, cultos, conscientesT- - -do mundo entre os estuários não poluídos. No entanto,
esta região privilegiada pela natureza vem sofrendo, nos
De que forma tratamos esta fonte que nos alimenta e nos
últimos anos, agressões das mais sérias_ ao seu ecossiste~
conserva vivos? O que laz.emos é mutilar, destroçar, ani~
ma, com a instalação de empresas imobiliárias, a expio~
quilar, poluir, exaurir e esterilizar tudo o que nos cerca
ração de indústrias pesqueiras, de indústrias- também
-terra, mar e ar-, a natureza elaborada em milênios e
predatórias - de mineração. Tem sido prejudicada,
destruída, pelo homem, em menos de um século.
_
além disso, pelo escoamento de esgotos em s~us braços
O que somos nós, então? Loucos? Ignorantes? Suicíde mar c pela derrubada de morros.
_
das? Difícil seria definir nossas próprias ações, porque
Na defesa deste, que é um dos maiores e mais complecada um conhece a extensão do mal que pratica e está intos viVeiros marítimos do nosso planeta., foi assinado, no
formado das conseqUências catastróficas de suas ações.
último 24 de janeiro, um Convênio de Açào Conjunta
Mas cada um acredita, também, que o prejuízo coletivo é
dos dois Estados, para gerenciamento costfi::iro. Mas isto
muito p::queno em relação a_o lucro pessoal que aufere. E
não ê tudo. Será pre<::iso que, ao con,trârio de tantos Concada um espera que o outro suspenda a depredação, mas
vênios que, por tantas vezes e em tantos lugares vêm sennenhum se dispõe a dar o exemplo de preservação. Aondo assinados e desrespeitados, este se transforme em atas
de iremos chegar, nesta violência insana com que agrediconcretos, mais do que.em_assinaturas em papéis. Só asmos a natureza? O que nos resçrvarã o futuro, ·em um
os brasileiros poderão tranqUilizar-se, na certeza de
sim
mundo calcinado e poluído?
que- estará salvaguardado este recanto paradisíaco com
Senhor~ Senadores, usa-se muito, em nossos dias, a
que a natureza dotou o nosso País.
palavra "ecologia". E qual será, exatamente, o seu sígniAinda em São Paulo, buscamos a região que detém o
ficado? Os dicíonãrios a definem conio Sen~do ~"parte da
triste recorde de ser a mais poluída do mundo~ chegaBiologia que estuda as relações dos organismos com o
mos a Cubatão e penetramos no inferno 1 um infeino
ambiente, isto é, com o solo, o clima e os outros organisconstruído e alimentado pelas trinta e duas espécies difemos que povoam determinada zona da Terra". Vamos
rentes de indústrias ali reunidas. Assistimos ao nasciprocurar deter-nos, por um pouco, na análise de tal d"çfimento de crianças sem cérebro, cuja anencefalia deveu-se
nição.: •• ...as relações dos organismos c_om o ambiente .. :•
à aspiraç_ão, -por suas mães gestantes, do gás benzeno e:xO que somos nós? Somos organismos vivos, dotadQI> _ó~
pelído pel"ãs fábricas. E baixamos aos hospitais com hointeligência superior. Qual é o nos:;o ambiente? ~ de um
mens, mulheres e crianças aniquilados por toda a espécie
modo geral, a natureza. E quais são as nossas relaÇões
de doenças respiratórias.
com ela, com a natureza? São de agressão, de agressão
Sabemos que o índice de mortalidade infantil registraglobal e destrutiva. O que é, então, para nós, a Ecologia,
--do_ em Cubatão é dez por cento mais elevado que em
segundo a sua definição? :t: o est!ldo das agressões critni-=todo
o resto da Baixada Santista, e que a proporção de
nosas com-que destruímos o nossQ, "habitat", aguardananomalias congénitas ê de duas vezes e meia maior. Masdo o dia negro - não muito afastado no tempo .....;. em
vemos as crianças nascerem doentes, nascerem mortas,
que as conseqUências de nossos a tos irão se voltar contra
morrerf.itri- cóm poucos dias de nascidas e nós quedamos
nós e contra nossos filhos.
ftnpotentes, desarmados ante o poderio industrial que
A cada dia, a cada hora, ao abrirmos jornais e revistas,
venda ós olhos e amordaça a boca daqueles que podeao assistirmos aos noticiários de televisão aSsustamo-nos
riam SolUCionar tão graves problemas.
com o espetâculo de destruição que se patenteia aos nosPróximos ao litoral, viajamos rumo ao Rio de Janeiro
_
sos olhos.
e nos defrontamos com a secular beleza da baía da GuaEm âmbito nacional, começamos a sofrer-no Norti!do
. nabara, desde há muito cantada por poestas e prosadoPaís, vendo árvores milenares -- feitaS inadeira, feitã:s
res. Descemos, fundo, nas suas águas turvas e pisamos
beleza, feitas proteção do solo pelas mãos generosas da
em lixo, e adoecemos contaminados pelos esgotos de seis
natureza- sendo derrubadas e, nesta destruição, exponmil indústrias que ali lançam seus detritos, e fugimos do
do ao risco da aridez desêrtica um solo atê então pujante
petróleo esgotado dos tanques de petroleiros que são lade vida e de verde.
Além dessa: manifestação, leio, Senhor Presidente, Se-

nhores Senadores, o abaixo-assinado de 67 (Sessenta e sete) cidadãos de Luciara, envolvidos no problema.
_Eis o que afirmam os signatãrios:
"Os abaixo assinados, brasileiros, e1eüores do
Município de luciara, Estado de Mato Grosso,
ocupantes de uma ãrea de terra que pega parte do
Patnl'nônio e Zolla- Rurat deste Município, sen~o
que alguns começaram a ocupar suas âreas no ano
de l940 até a presente data, estão sendo ameaçados
de serem despejados pela FUNAI, para ocupar poucas famílias indígenas da Aldeia Morro do Padre,
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vados nas águas desta baía famosa, conhecida no mundo
inteiro, e morremos com os peixes, sufocados pelas águas poluídas por oito metais pesados, considerados dos
ma_is perigosos, tais como chumbo, mercúrio, cobre, zinco e outros mais- águas que antes eram puras e convidavam à multiplicação da fauna marinha.
Prosseguimos nesta triste caminhada e, mais além,
mergulhamos na lama tóxica dos rios Paraíba do Sul e
Paraibuna, lama esta formada pelos dejetos venenosos
despejados nos rios por fábricas da região. E, tambéin
ali, debatemo-nos com os peixes que morrem à nossa
volta e, com eles, sucumbimos em holocausto ao pretenso progresso de uma nação.
Chegamos ao Nordeste do País e espantamoenos com
as enchentes que mergulham casas e plantações na destruição e na morte. E~ mais uma vez, somos levados a
culpar os homens, pois sabemos que as inundações têm
causa ou nos desmatamentos ou na impermeabilizaçi'io e
ocupação dos fundos dos vales- escoadouros naturais
das águas pluviais - , ou nas alterações causadas por
obras de terraplenagem ou na criação de zonas urbanas
em áreas de proteção de mananciais e em áreas topograficamente destinadas_ a inundações de rios, ou pela construção de barragens, ou por drenagens, ou por práticas
agrícolas inadequadas. Sabemos, enfim, que E: a loucura
humana, mais uma vez, a responsável pela desgraça do
próprio ser humano.
Finalmente, nesta longa caminhada por nosso imenso
e maltratado territQrio, chegamos a Minas Gerais. E,
também no meu Estado natal, a mão do homem traba~
lha, impiedosamente, para destruir a obra milenar da natureza.

O _Rio das Velhas, recebendo atravês do Arruda os dejetos de Belo Horizonte e das cidades -aa periferia da Ca~
pital, -segue o seU curso ...;...-poluído e poluente-, imutáver em suã rota, mas com as águas, antes férteis e generosas na fauna, transformadas em lodo.
--A região· das cida-des de Timóteo, Itabira, lpatinga,
João Monlevade, Acesita e outras mais representa, hoje,
causa de preocupação constante das autoridades, pela
poluiçii_o que provoca, resultante da mineração e das in~
dústrias ali implantadas.
A própria caPital de Minas Gerais vem sofrendo os
efeitos da depredação da natureza pelo homem. A Serra
do Curral, barreira natural de proteção da cidade, vem
sendo minerada de forma indiscriminada e criminosa.
Como conseqUência, além do prejuízo causadQ ao aspecto paisagístico, cria problemas de erosão eólica que, cada
Vez mais, destroem a Serra. E o clima de Belo Horizonte
modifica-se, o frio aumenta,_as ventanias suCedem-se, a
poeira inVããC ã cidade.
__
Tambêm em Araxã, a mineração desordenad, vem
criando sérios problemas para a mineralidade das águas
famosas da cidade. A análise da âgua sulfurosa vem demonstrando diminuição do seu teor de enxofre, énquanto_que a água radioatíva vem perdendo suas caractcrf[l,tÍ·
cas medicinais.
Desanimados, abandonamos o território nacional e
partimos para outras terras, cruzamos outros continen·
tes à procura do ~den perdido. E é: então que vemos ba~
leias agonizando nas areia~ das praias, baleias romanticamente ditas suicidas, mas, que, na verdade, buscam i!S
praias levadas apenas pela des.orientaçli.o produzida pOr
micrOor'ganismos existentes em ãguas poluídas.
E ass_istimos ao cair das chuvas âcidas, resultantes das
emissões, na atmosfera, do dióxido de enxofre de fábricas e usinas elêtricas. Tão grave é este problema que se
constituiu no tópíco mais importante de uma conferên·
cia que, de 25 a 27 de junho passado, reuniu em Muni·
que, na Alemanha Ocidental, delegados de trinta e um
países e represetlfãfites de vários organismos internacionais.
E mergulhamos em petróleo despejado nos mares por
acidentes marítimos; e assistimos à contaminação de
toda a cidade de Seveso, na Itâlia, pelo gás venenoso que
escapava de instalações industriais; e estremecemos no
horror do perigo de trinta contentores, guardando duzentas e vinte e cinco toneladas de hexafluoreto de urâ·
nio, mergulhados no mar em uma colisão de navios, expostos ao risco de uma avaria que expeliria morte e des ..
truição.
Desiludidos, conscientes da impossibilidade de reen~
centrar um paraíso que vem sendo destrufdo através dos
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témpo!l, regressamoo ao nosso território. Émbarcarnos
em um avião supersônico e este, assim como tantos ou~
tros que cruzam os cWs de nosso planeta, transportou~
nos en:t velocidade inimaginâvel, enquanto lançava aos
espaços: infinitos os óxidos de nitrogénio que iriam cola~
borar na destruição da camada de d~ônio q_ue protege os
habitantes da Terra do excesso de calor enviado pelo Sol.

tantementc, de uma luta que é nossa, que é de nossos filhos, que é de toda a espécie humana.
_Abramoo os olhos para uma realidade que estâ diante
de nós, patente, alarmante! Frciemos nossa ambição,
controlemos a ambição alheia, impeçamos, enquanto
ainda há tempo, a loucura. de uns poucos que constroem,
nas sombras, a hecatombe de todos. (Muito bem!)

Tais ag~resSõcs resultarão em um aumento na incidência
de queimaduras e de câncer da pele, além de provocarem
alterações no DNA, com corrseqU.!ncias funestas para a

O SR. PRESIDENTE (José Fr;gelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.

normalidade genética. ~ um alto preço a ser pago pela
economia em tempo de viagem!
Senhores Senadores, muito existe ainda por temer e

por corrigir, mas não desejo alongar-me nesta exposição.
Não me referi, por exemplo, IJO chamad,sl"'efeito estufa",
nada falei sobre Q, ..inverno nuclear", não destaquei o temor da desertificação da Terra, que, segundo a ONU,
acelera-se a uma velocidade de seis milhões de hectares
por ano.
Não citei a extinção criminosa de inúmeras espécies
animais, não enfatizei o risco existente na disseminação
de usinas nucleares, inclusive em nosso País. Tampouco
alertei para o grande perigo, recentemente noticiado pela
Televisão, de desmoronamento de sessenta quilómetros
quadrados da Serra do Mar, com o conseqUente soterramento de vãrias cidades próximas, inclusive Cubatão.
Este desmoronamento, se não for evitado, terá sido causado pelo desflorestamento das encostas da Serra do
Mar, resultante da morte da vegetaçilo natural peta poluição procedente de Cubatão.
Não me alonguei sobre todos esses tópicos, mas não
me calarei no enaltecimento da luta, de alguns poucos
devotados, em prol da preservação da natureza. Louvo
aqueles que impediram a derrubada de matas para a
construção de um aeroporto internaiconal na localidade
de Caucaia do Alto, em São Paulo, e os que vam tentando impedir que a especulação imobiliária devaste a Lasoa de Abaetb, na Bahia. Rejubilo-me com osqueevitaran:l. a instalaçilo de uma fábriça de mfseis em Ubatuba e
com os que salvaram aalagoaa de Laguna, em Santa Ca~arina, de um proccuo de dessalinização.
Em ·1972, na f• ConfcrlriCla Mundfal sobre Meio Ambien~e, nmllzada cm Eatocolmo, o Brasil auumiu IJ!I1&
posição de dcfc~a do desenvolvimento econOmico, ainda
que, para eate fim, fo110 nccet~lrio poluir o meio ambiente. E dcc1atw que era preciso crescer cconom.icamcutc, cm bUJCa da cllmlnoçlo da ~polulçlo da mi-

ama", maia peria:osa, a seu ver, do que a poluição am..
bicntal.
Hoje, treze anos ap6a, funcionam em nono Pafs duzentos e oitenta c cinco inatituiçlJca destinada• l defesa
do meio ambiente. E uma consclentizaçJ.o do problema,
l: uma tomada de poaiçlo, 6 uma esperança.
Ainda existem os que defendem o desenvolvimento a
qualquer cWito. Ainda hll os que consideram plegtu aa
lutas em prol da natureza. Ainda encontramos quem
imagine que sedt posalvel, existir prosresso em um mundo destruído por enchentes, chuva qulmicas, fumaça,
explosões nuclcarea.
Mas encontramo.s tam.Mm os que buacam preservar e
construir. Em nosso Palll, Verificamos a preocupaçiio que
leva à criação de bosques municipais .c de parques pó.blicos, como os de Votuporanga~ do Araguaia e~ em Belo
Horizoote, o Parque Pó.blico proposto pelo nobre Deputado Pimenta da Veiga, cm projeto. de lei ora ern tramitação neste Senado, do qual tenho o privil~gio de !ler o
Relator na Comissão de Constituição c .Justiça. Trata-se
de parque a ser criado onde, hoje, se encontra o Aeroporto Carlos Prates, e que propiciarã, aos habi.tan~ da
capital de Minas Gerais, um lugar onde entraria. "em
cantata mais íntimo com a natureza".
Senhores Senadores, ainda está em nossas milos a possibilidade de evitar muitas, e graves, e irreversíveis calamidades; de preservar
mundo que receb~:mos gratuitamente e que é o único que possufmos. - -Habitamos em um país livre de graves catástrofes naturais, tais como terremotos, trupções vulcânicas c fUracões, que devastam tantas outras regiões do globo terrestre. Não é preciso que forjemos, por nossas mãos, as desgraças de que fomos poupados pela natureza.
Não apenas em datas dedicadas à ecologia e ao meio
ambiente devemos dirigir nossa preocupação para um
problema tão grave. g preciso que participemos, cons-

um

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- I'A. Pronuncia
o seguinte discurso.) -_8r. Presidente e Srs. Senadores;
Em várias oportunidades pronunciei-me nesta Casa
defendendo o respeito à lei e às prerrogativas dos bacharéis em Ciências Contábeis porque, além da qualidade de
Senador da República, recebi a incumbência de presidir
a Ordem dos Contadores do Brasil.
Hoje, quero dar conhecimento aos meus ilustres Pares
dos ofícios que em 22 e 29 de maio enderecei ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, doutor José
Sarney e ao Ministro Francisco Dornelles, em nome da
Ordem dos Contadores do Brasil, nos quais demonstro,
no superior interesse público~ que os cargos de Secretário
Central e de Secretários Ministeriais de Controle Interno
só podem ser providos por contadores registrados, apesar de serem de confiança. É que referidos órgãos sucederam à Contadoria Geral da República e suas Contadorias Seccionais, adotando como título o objeto específico
da contabilidade, qual seja, o controle do patrimônio administrado, embora, institucionalmente, uma contadoria
desempenhe funções mais amplas.
- Certo é que a denominação de um órgão técnico não
lhe retira rt natureza. Assim, um Secretário de Controle
Interno exerce, na realidade, as atribuições de um contador no setor de sua competência. Analogamente, quer
me parecer que não será pelo fato de as Procuradorias da
República e da Fazenda não conterem referência ao Direito é que se haverã de admitir sejam dirigidãs por não
bacharel em Ciências Jurídicas.
No entanto, não se sabe por que- e provavelmente a
irregularidade se deva a inadvertência de autoridades em algunS Ministérios foram nomeados economistas, advogados e até pessoas sem graduação universitária, para
chefiar a rcspecti va Secretaria de Controle Interno, especialmente n"o Ministério da Fazenda, onde o Secretãrio
Central e o Secà:tãrio Setorial não são contadoxes habilitados. Ora, por maior que sejam as capacitações _de bacharéis em Ciências Econômicas, Administratívas e Jur1dicas, os mesmos não são endereçados para trabalhar em
contadorias, auditorias ou órgãos de controle patrimonial e dos negócios das entidades pflblicas e privadas.
Nem a circunstância de algwnas espécies pt:_ofissionais
receberem conhecimentos bâsicos de contabilidade, eD1
caráter complementar às atividadcs que lhes silo específicas, autoriZa-os· a opc!Í"arem o campo profi~sional do
Contador. O bacharel em Ciências Contábeis também
recebe, em seu curso de graduação, conhecim,entos sisteM
mâticos de direito de vãrios ramos, de administração geral e especial, economia e sociologia, mas nem por isso
estarã apto a .seguir as carreiras jurídicas, cuidar da administração da produção ou de vendas, ou trabalhar
como economista ou sociólogo. Cada qua! deve se ocu~
par dos trabalhos próprios à carreiri univ.~rsitária quC
escolheu.
DesSa forma, é nccessãrio que o próprio Governo aca~
te o campo de trabalho exclusivo do bacharel em Ciências Contábcis, no qual estã incluído, obviamente, o comando das contadorias ou órgãos de igual função, como
as secretarias de controle interno existentes na Administração Federal. f: o império da lei e exigência da especialização cientifica.
Feitas estas considerações, Senhor Presidente, requeiro a transcrição dos oficias apensos nos Anais do Senado.
Muito obrigado. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
GABRIEL HERMES EM SEU DISCURSO:
Ofício n9 9/85MPRES

Brasília, 22 de maio de 1985

Senhor Presidente:
Em face da nomeação de pessoas inabilitadas profissionalmente para o cargo em comissão_ de Secretãrio
Central de Controle Interno e a função de confiança. de
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Secretãrio de ContrOle Interõ.o do Ministério da Fazenda (DOU de 15-3-85, Scção II, pág. 1.227), esta entidade
de bacharêis em Ciências Contãbeis sente-se no dever e
no direito de alertar a V. Ex• de que citados postos administrativos, assim como os de igual competência dos demais Ministérios, são de responsabilidade exclusiva de
Contadores.
De fato, a Secretaria Central de Controle Interno sucedeu à Inspetoria Geral de finanças, mediante o Decreto n~'84.362, de 31-12-79. Citada Inspetoria, por sua vez,
substituiU a Contadoria Geral da Repóblica, por disposição do art. II do Decreto n~' 61.386, de 19-9-67, a ser
implantada a reforma da Administração Federal ordenada pelo Decreto-lei n~200, de25-2-67 (art. 23, § 29), Tanto o sucedido órgão de inspeção financeira quanto o
atual órgão de" controle interno absorveram ativjdades
inerentes à extinta Contadoria da União, na realidade
parte delas, porquanto uma contadoria realiza, além do
controle interno, a planificação co.ntàbil, a anàlise da
gestão, a mensuração financeira do custofbeneficio, a
avaliação das finanças e à projeção de sua tendência, as~im como outras atividades concernentes às Ciências
Contâbeis. Basta lembrar que nos EUA Q. "General Accounting Offic.e" supre inclusive as funções do nosso Tri~
bunal de Contas da União, e com maior eficácia.
Por conseqUência, o art. l3 do vigente Decreto n~'
85.234, de 6-J0-80, incumbe à Secretaria Central de Controle Interno as atribuições contábeis de elaborar as contas do Presidente da República (necessariamente cqm
base no Balanço Geral da União); -produzir a escrituração patrimonial, financeira e orçamentária; executar a
auditoría contãbil e de programas; elaborar as normas
gerais de controle financeiro (dizendo o dispositivo legal,
exageradamente, de administração financeira), assim
como de contabilidade e auditoria; orieQtar e supervisionar os órgãos integran-tes do sistema de controle interno;
administr_ar _o plano de contas.; cadastrar prestadores de
serviços de auditoria à administração federal; gerir o
fundo de auditoria; apresentar os relatórios de suas ativi·
dades; e realizar as demais atribuições inerentes ao controle financeiro, contábil e auditorial.
Na órbita de cada Ministério, atribuições semelhantes
são fiXadas para as respectivas Secretarias Setoriais de
Controle Interno (art. 14), sendo que a auditoria, que es- tava a cargo das Delegacias Regionais, foi concentrada
no órgão central pelo Decreto nl' 89.950, de 10-7-84.
Yê-se, assim, que a denominação formal da atual Secretaria Central de Controle Interno e de suas projeções
sistêmicas junto aos Ministêrios e órgãos equivalentes
em nada desfigura sua naturçza de órgãos de contadoria.
Como não poderia deixar de ser, o Regime Interno da
Secretaria de Controle Interno, aprovado pela Portaria
n~' 8/81 da SBPLAN, _at_ribuiu ao Secrctãrio Central,
- dentre outras competências inerentes ao cargo, a responsabilida.d~pela exatidão das contas- o que importa em
sUbscrever o B.alanço Geral da Uníão - assim como a
responsabilidade pela apresentação desse documento e
demais demonstrações contâbeis (art. 13-III). Igualmente permite à mesma autoridade que ávoque qualquer assunto da área de competência da secretaría de Controle
Interno, abarcando também a contabilidade, a auditoria
e o controle da ad1p.inistração financeira. Por conseguinte, os Secretãrios de Controle Interno precisam ser contadores regiStrados na fOrma do art. 12 do Decreto-lei n~'
9.295, de 27-5-46. Esse entendimento não é elidido pela
particularidade de esses cargos terent sido omitidos na
explicitação das habilitações exigidas para as chefias su, bordinadas de secretário, diretor, coordenador, delegado
regional e chefe de seção (art. 19).
A circunstância de serem de confiança dos respectivos
Ministros de Estado os correspondentes cargos de Secretário de Controle Interno não exclui a obrigatoriedade
de seus titulares estarem profissionalmente habilitados
para-seu exercício. Acertadamente, o Decreto n~' 77.336,
de 25-3-76, exige vivência específica e a necessária habilitação, ao dispor:

"Art. 81' A designação otl nomeação para
funÇãO de confiança ou cargo em omissão- integrante do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
somente poderá recair em pessoas que, além de
preencherem os requisitos gerais para investidura
em função· pó.blica, possuam comprovada exPeriência administrativa correspondente à ârea de ativida-
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des inerentes ao cargo ou à função e habilitação le-gal, quando for o caso."
Contrariando esse salutar dispositivo legal, as pessoas
investidas ·nos cargos de Secretário Central de ContrQle
Interno e Secretârio de Controle Interno do Ministémo
da Fazenda, e talvez também de alguns outros Míõis:.
téríos, estariam desprovidas da exigida prática em contabilidade e auditoria e da impreScindível qualificação de
contador, segundo informações -disponíveis e a ausência
de registro perante o Conselho Federal de Contabilida-

de.
Por outro lado, cumpre atentar para o fato de que a
União dispõe de centenas de contadores tecnicamente
capacitados e legalmente habilitados para assumir os
cargos de Secretários de Controle Interno, não sejustificimdo, data venia, o aproveitamento-de profissionais de
outros títulos universitãrioS.
Em razão do e}:(posto, esta entidade vem, com todo
acatamento, podenrar a V. Ex• a necessidde de ser verificado se os titulares dos cargos de Secretãrio Central ou
Setorial de C_on_t._t_Qie Interno atendem às exigências legais
de comprovada experiência na área e de habi!itação para
subscrever os balanços da União e de cada Ministério,
providenciando, em caso negativo, a substituição.
Valho-me do grato ensejo para apresentar a V. Ex' a
segurança de meu apreço e respeito. - Gabriel Hermes,
Presidente da OCB.
Excefentíssmo Senhor
Doutor Jo_sê Sarney
Dign[ssimO Pre$idente da República
Brasília- DF
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po Direçào e Assessoramento Superiores possuam comprovada experi_ência administrativa correspondente à
iffea de atívidades inerentes ao cargo ou à função, ·assim
como habilitação legal, além dos requisitos gerais para
investidura em função pública (art. 8~>).
Infringindo esse salutar dispositivo legã.l, -as pessoas
ínVesliãas rios cargos· de Secretáriç Central de Controle
Interno e Secretário de Controle Interno do Ministério
da Fazenda, não teriam a habilitação de Có_ritador Uem a
prática em contabilidade e auditoria. Entretanto, o Ministério da Fazenda dispõe de centenas de Contadores
tecnicamente capacitados e legalmente habilitados para
assumir os mencionados cargos, não se justificandO, venia concessa, o aproveitamento de pessoas não graduadas no curso de Ciência~ Contábeis.
Cumpre observar que a denominação formal de qualquer órgão público não autoriza que seja dirigido por
técnico-científico estranho à sua competência-fim. Não
teria como defender que a Procuradoria da . República, a
Procuradoria da Fazenda Nacional e a Consultaria da
República fossem_ dirigidas por não bac_harel em direito;
tampouco que as repartições _competentes para cuidar da
saúde humana fossem dirigidas por não médicos; nem
·,_que os departamentos de construção de edificios ou de
estradas não fossem chefiados por engenheiros; e assim
por diante. A_nalogamente, a Secretaria de:. Çon~role Interno e suas projeções sistémicas precisam ser dirigidas
por bacharel em Ciê"ncias Contábeis, inclusive para meJbor_ prevenir e combater a corrupção, as fraudes e os
desmandos administrativos que tanto aumentaram na
Administração Federal.
A vísta do_exposto, esta entidade sente-se no direito e
no dever de solicitar a V. Ex' que determine o reexame
dos atas de nome_açào ou_ designação para Secretário
Central de Controle Interno e Secretário de Controle Interno do Ministério da. Fazenda.
Valho-me da grata oportunidade para apresentar a V.
Ex' a segurança de minha estima e de meu respeito.Gabriel Hermes, Presidente da O.C.B.
À -Sua Excelência
Dr. Francisco DorneHes
Digníssimo Ministro da Fazenda

Oficio n~>J()/85-PRE.S. }3rasí~ia, 29 de maio de 1985
Senhor Ministro:
O controle financeiro, econônlico e patrimonial -dos
entres privados ~ públicos conStitui objeto_=espci:ífico da
ContabiliQade Superior. Exige conhecimento especializado e complexo ministradQ no curso de bacharelado em
ciências c-ontãbeis, assim como sólida exp~_rjª-ncia profissional.
Daí só poder ser de responsabilidade_ excl~siva de
Contar.lor.--:- .d~nominação p~ofissional sob ciue se registra o bach~r:el em CiênciãS: Contãbeis- a direção da SeO SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nada mais
cretaria Central e das Secretarias Setoriais de Controle
haVeriao a tratar voü encerrar a present.e- Sessão, desig..
Interno, repartições que tem por finalidades precípUa"s-as
funções de contadoria e auditoria:
nal1d0para a sessão-ordinâria da próxima segunda-rei
ra, .a ~e~uinte
Institucionalmente, a Secretaria Central 9e Controle
Interno sucedeu à Inspetoria Geral de FinanÇas, medianORDEM DO DIA
te o Decreto n~> _84.3_62, de 31-12-79. Çitadª_ln§.petoria,
por sua vez, substituiu a Contadoria Geral.da República,
por disposição do art. 1 t do Decreto n~"~ 4J ,3_86, çie 19-967. Tanto o sucedido órgão de inspeção financeira quanto o atual órgão de controle interno absor'v:eran)_ parte
REQUERIMENTO No 57, DE 1985
das atividades inerentes à extinta Contadoria da União,
Votação, em turno único, do Requerimento n<:> 57, de
pois além do controle intet:n9 uma contadoria deve reali1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
zar a planificação de todo_ sistema cont~bil, a aJ!~lise_ !fa
""Duarte, requerendo, nos termos do art. 3:71, c, do Regigestão, a_ mensuração financeira do custofóenéficiõ, a
mento Interno, urgência para o Ofício S/2, de 1985, do
avaliação d_as _fina_IJ.Ças e sua proj_eção tendencia.l e deGovernador do Estado do Rio Grande do Norte, solictmais atividades concernentes às ciências contâ.belS. Basta
tando autorização do Senado Federal para realizar opelembrar que nos E.U.A. q. '~General AccoÜting_üffiCe"
·raç5o de crédito externo no valor de cinquenta milhões
supre inclusive as funções do nosso Tribunal de Co.ntas
de
d6lares.
da União e com maior eficácia.
Dai ter sido preservada nas atribuições do Sec;retário
2
Central de C o ntr_ol~ Interno a responsabilidade pela exaREQUERIMENTO N• 58, DE 1985
tidão das contas e apr~entação dos balanças, demonstrações contàbeis e demais informações" dos atas de gesVotação, em turno único, do Requerimento n9 58, de
tão orçam.entâria, financeira e patrimonial da União, as1985, de q_utoria-dos Lideres Gastão Müller e Moacyr
sim como a autoridade para dirimir dúvidas quanto à inDuarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Re.giterpretação de normas próprias ao sistema e avocar _ meQto_Interno, urgência para o Ofício n? S/8, de 198_5,
qualquer assunto d_a ãrea de controle interno (art. 13,
através do qual o Prefeito municipal de Anápolis (GO)
itens III e V do Regimento aprovado pela Portaria n~'
solicita autorização do Senàdo para que aquela prefeitu8/81 da SEPLAN). Essas atribuições legais requerem hara possa realizar operação de empréstimo externo novabilitação para subscrever o Balanço Geral da União e calor de USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
pacitação têcnico-científica: em con_tabilidadç e _auditodólares.)
ria.
3
As circunstâncias d_ç: _serem de conqança,_ ·çros feSpecti~
PROJETO DE LEI DO SENADO No 26, DE 1979
vos Ministros de Estado o_s correspondentes cargos de
Votação, em prime:iro turno, do Projeto de Lei do SeSecretãrio de Controle Interno não há de excluir a obrinado n' 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes
gatoriedade de seus titulares serem contadores registraQuércia, que acrescenta parágrafos ao arL 517 da Condos na formado art.._l2 do Decret_o-Lei n~" 9.295, de27-5":'
solidação -das l.eis do Trabalho, tendo
46. Acertadamente, o Decreto n~' 77.336, de 25~3-76, exiPareceres, sob n9s. 184 e 185, de 1984, das Constige que as pessoas designadas ou nruri_eadas para funçõ~
fúições. de confiança ou cargos em comissão integrantes do Gru-
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-de Constituição e Justiça, pela Constit_uciona]idade
e Jurirlicidade; e
-de Legislação Social, favorãvel.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO No 2, DE 1980
VOtação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<:> 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Luci:na, 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 constitucionalidade e
juridicidade, com Yoto vencido, em separado do Senador
Moacyr Dalla; e
-de Educação e Cultura, favorãvel.

5
PROJETO DE LEI DO SENADO No 340,. DE 1980
Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senad_o
n~' 340, de 1980, de autoria da Senadora Eunice Michil.es,
que acrescenta parágrafo único ao art. 373 da ConsOlidação _das Leis do Trabalho, facultando à empregada
com prále o direito à jornada de trabalho reduzida, com
reinunei"açãó proporcional, tendo
Pareceres, sob n~. 445 a 447, de 1984, das Comissões: _
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
- d~ Finanças, contrário, com voto vencido, em separado, do Senador Jorge Kalume.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO No 18, DE 1980

Votação, em prinieiro turno (apreciação preliminar da
Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n<:> 18, de
1980, de_ autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre aposentadoria -especial do músico, tendo
Pareceres, sob n<:> 1.032, de 1980 e n~" 415, cte 1984, da
Comissão:
-de Constituição e Jw;tiça, Jl' Pronunciamento: pela
irlcõnstitudon.aJ!d.ade; 21' Pronunciamento: (reexame solicítadQ em Plenário)- ratificando sell parec_er anterior.
7
··PROJETO DE LEl DO SENADO No_320, DE 1980
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296, do -Regimento Int~o), do Projeto de Lei do Senado n~> 320, de 1980, de
autoria do Senado.~:__P.edro Simon, que revog3: a Lei _nl'
6.815, de_l9 de agosto de 1980, que d_efiii_e a·.sü!iªÇão ju"rí-dica do estrangeiro no Brasil, cria o Cooselho Naciopal
de Imigração e dá outras proviqências, tendo
:Parecer, sob nl' 1.144, de 1981, da Comissão
..,.... ..de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
Ó SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã encerra~
da a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e IS minutos.)
(*)ATO DO PRESIDENTE No 77, DE 1985
O Pr"esiaente'- do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe c.ooferem os artigos 52, i(ent-38~ e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acareio com a delegãçãO de cõri1petência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendO em
vista o que consta do Processo n'i' 005980-85~2, resolve
aposentar, coinpulsoriamente, a partir de 27 de abril de
1985,- Emrlia Saraiva de Oliveira, Assistente de Plenários,
CJa.sse "C", Referência NM-20, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso II
e 102, inciso 11, da Constituição da República Federativa
do BrasiJ, combinados com os artigos 428, inciso I,§ J~>,
433 e 414, § 4~>, do Regulamento Administrativo do Sena_d_q F~g:der~l, aprovado pela Resolução n'i' _58, 1972, e artigo 2'l'; parágrafo único, da Resolução n' 358, de 1983,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, acres_cidos da 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.
(*)Republicado por haver sai<lo com incorreção no DQil·H, de (7-5-85.
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ATO DO PRESIDENTE N• 108, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, iriciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~ 2. de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n'i' 008488 85 I, resolve,
aposentar, voluntariamente, João Alves Ferreira, Técnico em Legislação e Orçamento, Classe .. Especial", Refe-

rência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I,
alínea "a", da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV e V,4l4,§4'i', do Regulamento Administrattvo do Senado Federal, e artigo 2'~', parágrafo ú-

nico, da Resolução n9 358, de 1983, coln proventos integrais, acrescidos de 20% (vinte por cento), bem como a
gratificação adicional por tempo de serviço, gratificã"çâõ -de nível superior e gratificação esPecial de desempenho,

observado o limite previsto no artigo l02, § 29, da Constituição federal.
Senado Federal, em 7 de junho de 1985. -José Fragelli, Presidente do Senado Federal.
~

PORTARIA N• 37, DE 1985

Q _Diretor-Geral do Senado Federal no uso de suas
atribuições, Resolve:
I - Designar ComisSão Especial para analisar as contas apresentadas por instituições hospitalares, referentes
a serviços prestados a servidores e seus dependentes, que
se encontram pendentes de pagamento, constituída dos
seguintes funcionários:
I -pessoal administrativo:
- Paulo Irineu Portes
- Marco Aurélio de Oliveira
-Roberto Castro
- Paula Frassineti dos Santos
-Valéria Maia e Souza
-Simone de Almeida Belchior

Sábado 8
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- Saionara Maurer
- Maria Isabel Sada Salerno
2-médicos:
Dr. Vicente de Paula de Souza Lopes
Dr. José Francisco Cupertino
Dr. Flávio Guerra
I I - A Comissão designada por esta Portaria será
presidida pelo Assessor Parlamentar, Doutor Humberto
Leal Vieíric
III - Os membros administrativos da Comissão pres-tarão horário integral e dedicação exclusiva ao exame
dos processos e documentos de que trata o item
IV- Os médicos, em regime de dedicação exclusiva,
destinarão o mínimo de 4 (quatro) homs diárias ao exa~
me perícia! das contas apresentadas;
V - A Com is são terá um prazo de 10 dias, a contar
desta data, para conclusão dos estudos objeto da presente portaria.
Em, 7 de junho de 1985. - Lourival Zagonel dos Santos, Diretor-Geral.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 93• SESSÃO, EM 10 DE JUNHO
DE 1985
!.l-ABERTURA
l.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

A viso do Ministro Chefe do Gabinete Civil

da Presidência da República
N~'

323/85, encaminhando complementação de documentos relativos à Mensagem Presidencial n~'
66/85 (n<:> 155/85, na origem).

1.2.2- Oficios do

Sr.l~'~Secretárlo

dll Câmarll dos

Deputados

Comunicando a aprovação das seguintes matérias:
- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n<:> 94/84 (nY l.7l8/83, naquela Casa}, que dispõe
sobre ingresso no Corpo- dé Engenheiros e Técnicos
Navais- CEYN.
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n9 33/81 (nY 3.310/77, naquela Casa), que
dispõe sobre antecipação de comemoração de feria~
dos e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n9 114/85~
Complementar (n9 284/85-Complementar. naquela
Casa), que dispõe sobre a instalação de Muncipios e
dú outras providências.

1.2.3 - Pareceres encaminhados à Mesa

t .2.4 - Leitura de pr()jetos
Projeto de Lei do Senado n9 158/85, de autoria do
Sr. Senador César Cais., que concede isenção do ImpoMo sobre Produtos Industrializados para táxis com
motor a álcool e caminhões, para condutores autónomos, e abrt: linhas de crédito para financiamento desses veículos.
- Projeto de Resolução n9 17/85., de autoria do
Sr. Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre o
uso da palavra e dá outras providências.
1.2.5- Comunicação da Presidência
Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução n" 17/85, lido anteriormente.
1.2.6 - Requerimentos
- N>i> 135/85, de autoria do Sr. Senador José lgnácio Ferreira, solicitando que tenham tramitação con·
junta os Projetos de Lei do Senado n9S 28/85, 11/84 e
Projeto de Lei da Câmara n" 109/83.
- N9 136/85, de autoria do Sr. Senador José lgnácio Ferreira, solicitando que tenham tramitação conjunta os Projetas de .Lei do Senado nQs 162/83, 342 e
312/8!.

1.2.7 - Discursos do Expediente
SENADOR ROBERTO SATURN!NO, como
Líder - Próximo reajuste das prestações da casa
própria. NecCEsldade de se prorrogar a vígência de
dispositivo legal que fixa o reajuste dos alugu€:is em
80% do lN PC.
SENADORJUTAHY MAGALHÃES-Situação
da Nicarágua.

SENADOR JORGE KALUME- 54" aniversário
do CAN. Data Nacional de Portugal.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Reforma
ag~ária.

SENA DOR MARTINS FILHO- Encaminhando
à Mesa requerimentos solicitando informações ao
Poder Executivo sobre atividades de órgãos que especifica.

1.2.8 - Comunicação
Do Sr. Senador Albano Franco, car1celando viagem que faria ao_exteri9r.

1.3- ORDEM DO DIA
- Requerimento nQ 57 j85, requerendo urgência
para o Ofício Sf2, de 1985, do Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização
do Senado Federal para realizar operuç~o de crédito
externo no valor de cinqUenta milhões, de dólares.
Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento nQ 58f85, solicitando urgência
para o Ofício S/8, de 1985, através do qual o Prefeito
municipal de Anªpolis (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.)
Votatão adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nQ 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 no;> 2/80, que dispõe
sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior. Votaçio :adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei da Senado nQ 340/80, que acres~
centa parágrafo único ao art. 373 da Consolidação
das Leis do Trabalho, facultando à empregada com
prole o dirieio à jornada de trabalho reduzida, com
remuneração proporclonal. Votaçio adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nv 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico. (Apreciação

preliminar da constitucionalidade). Votação •dlada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 320f80, que revoga
a Lei n'i' 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 após a Ordem do Dia
SENADOR ADERBAL JUREMA, como UderConsiderações sobre as eleições municipaís, marca~
das para o dia 15 de novembro do corrente ano.
SEN~DOR CtSAR CALS -Justificando Projeto
de Lei do Senado n"l58/85, de autoria de S. Ex.t, lido
no Expediente.

SENADOR GABRIEL HERMES - Considerações sobre a Convenção n9 87 da Organização Internacional do Trabalho.
SENADOR MARCONDES GADELHA - O alcoolismo no Brasil, por ocasião do 5()9 aniversário da
Associação dos Alcoólatras Anónimos do Brasil.
SENADOR ROBERTO WYPYCH- Problema
da comercialização da safra de soja.
SENADOR GASTÃO MVLLER- Telex do Pre·
sidente da Associação dos Produtores Rurais do Médio Araguaia, pedindo a interferência do Ministro da
Agricultura para solucionar o problema do escoamento e comercialização da safra agrícola dos Municípios de Barra do Garças e General Carneiro, em
Mato Grosso.
SENADOR NIVALDO MACHADO- Dia Nacional de Portugal.
1.3.2 -

Comunicação da Presidência

Término do prazo para apresentaão de emendas ao
Projeto de Resolução n"' 15/85.
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Virgílío Távora, pronunciado na sessão de
7-6-85.
3-MESA DIRETORA
4- LIDERES E VICE:LIDERES DE PARTI·
DOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMJSSOES PER·
MANENTES
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FlDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS

Diretor-Geral do Senado Federal

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

JOSÉ LUCENA DANTAS
ASSINATURAS

Diretor Executivo
JOÃO MORAES DA SILVA

Via Superfície:

Diretor Administrativo
MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

Diretor Industrial

Semestre

Cr$ 3.000,00

Ano

Cr!_6.000,00

· .•.................. --·............ •• . . . .

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulsoo Cr$ 50,00

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

Ata da 93• Sessão em 1O de junho de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

Presidência dos Srs. José Fragelli,
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Aloysio Ch~ves- Gabdel Hermes- Hélio OueirosAlberto Silva- Helvídio Nunes- Virgílio Távora Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins F:ilho Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Aderbal
Jurema - Cid Su.mpaio- Nivaldo Machado - Luíz
Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Luiz
Viana- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Fernando Henrique Cardoso - Mauro Borges - Gastão
Müller - José FragclH - Roberto Wypych - Jorge
Bornhausen - Octayio Cardoso.

47~

Legislatura

Martins Filho, e Mário Maia

N~' 152/85, de 5 do corrente, comunicando a apro~
vação do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n'? 33, de 1981 (n~' 3.310/77, n'aquela Casa), que
dispõe sobre antecipação de co_memoração de feriados e
dá outras providências.
N"' !53/85t de 5 do corrente, comunicando a apro~
vação, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n'?
114, de 1985- Complementar (n9 284j85- Comple~
mentar, naquela Casa), de autoria dos Senadores Fábio
Lucena e Raimundo Parente, que dispõe sobre a instalação de Municípios e dá outras providências.
(Projetas enviados à sanção em 5-6-85.)

PARECERES
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - A lista de
presença acusa o comparecimento-de 30 Senhores Sena-dores. Havendo número regimental, declaro aberta a ses~
são.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1'?-Secretário ir~ proceder à leitura do Expedien·
·
te.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES

N•s 119 E 120, DE 1985
Sobre-o Projeto de Lei da Câmara n'? 244, de 1983
(n9 6.105-B, de 1982, na Casa de origem), que "de-tennina a contratação, pelo regime da Consolidação
das Leis do Trabalho, dos representantes do FUN..
RURAL que contê~ mais de 2 (dois) anos de efetivo
exercício no cargo".

PARECER No 119, DE 1985
AVISO

Da Comissão de Legl$1ação Social

Do M inistro-Ch_efe do Gabinete Civil da Presidência da
Rep6blica

Relator: Senador Hélio Gueiros
A Câmara dos Deputados, depois de cumprido o trânsito regimental pelas comissões técnicas, aprovou, por
unariimidade, através do voto de liderança de todos os
partidos, pi'ojeto de lei, de autoria do ilustre Deputado
João Alves, determinando a contratação, pelo regime da
CLT, de todos os representantes do FUNRURAL nos
municípios do País que contem, à data de promulgação
--da lei, mais· de dois anos de efetivo exercício do cargo.
Para o autor do projeto, a precariedade de situação
dos representantes do FUNRURAL ao tempo de sua
implantação, jâ não se justifica mais_. "quer porque o
FUNRURAL está consolidado, quer pelo disposto na
Consolidação das Leis do Trabalho e da Convenção de
-Genebra, aprovada pela Organização Internacional do
Trabalho e adotada pelo Brasil, que não permite trabalho contintlado sem garantias legais". A proposição chega, agora, à revisão do Senado Federal.
Parece-nos que o Senado deve referendar a decisão da
Câmara dos Deputados aprovando o presente projeto de

N 9 323/85, de 7 do corrente, encaminhando comple-mentação de documentos relativos à Mensagem Presidencial n9 66, de t 985 (n~' t 55J85, na origem) que--submete à deliberação do Senado pleito da Companhia Va]e do
Rio Doce referente à concessão de direito real de uso de
uma gleba denominada. "Serra dos Carajâs", com cerca
de 411.948,87 hectares.
O FICIOS

Do Primeiro-Secretário da Cimara dos Deputados

N 9 148/85, de 5 do corrente, comunicando a aprovação da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Cârilara nl' 94, de 1984 (nll 1.718/83, naquela Casa), que dispõe
s_obre ingresso no Corpo de Engenheiros e Têcnicos Na·
vais- CETN.

lei. Aliás, a nosso ver, ele se fazia necessário desde o tempo da implantação, do FUNRURAL porque, por mais
precãría que fosse a condição inicial do serviço do FUNR U RA L, jamaiS poderia justificar a contratação de ser~
-vidores sem as garantias mínirrias da Cons~oiidação das
Leis do Trabalho ou dos Estatutos do Funcionário
Público. Por sinal que, para o projeto tornar~sejusto, se
deveria eliminar a exigência dos dois anos de efetivo
exercício do cargo, jâ que não existe nenhuma razão le~
gal ou moral para um servidor público trabalhar sem_ as
garantias mínimas da CLT, ou precisar de estâgio prê-ViÕ
de dois anos para tornar~se sujeito desse direito. Mas,
para que 6 projeto não sofra retardamento em sua trami~
tação, com o retorno à Câmara dos Deputados, registra.
mos, apenas, a- necessidade, mas não formalizamos
emenda supressiva.
_ O nosso parecer é pela aprovação do presente projeto
de lei.
Sala das Comissões, em 31 de maio de 1984.- Jutahy
Magalhães, Presidente. - Hélio Gueiros, Relator. :Gabriel Hermes --José Ignácio Ferreira - Jorge Kalume.

PARECER No 120, DE 1985
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jutahy Magalhães
O_Projeto aprovado pela Câmara, de autoria do Deputado João Alves, propõe a contratação, sob regime da
Consolidação das Leis do Trabalho, dos representantes
do FUNRURAL, nos municípios do País 1 que cont~
mais de dois anos de efetívo exercício no cargo. Prevê
que a contratação seja feita dentro de trinta dias da vi~
gência da lei, com a remuneração que estejam percebendo.
Diz, na justificação, o ilustre autor, que os represen~
tantes do FUNRURAL foram contratados atravês de
um sistema de remuneração individual, sem nenhuma
garantia quanto aos direitos trabalhistas; situação que,
se compreensível ou tolerável na precariedad_e do iníciO
das atiVidades do Fundo, não mais se Justificaria atual~
merite, quando ele já estâ consolidadQ e os seus represen~
tailtes ...jã não possuem nenhuma atividade, fixando~se
excluSiVamente· na funçã_o e dela tirando o sustento da
família".
Em primeiro parecer, de 18 de outubro de 1984, esta
Comissão, por considerar que, da medida, se aprovada,
resultari_am_ t::fei~os de ordem administrativa e financeii'a,
envolvenâõ-sífuaçôes não perfeitamente configuradas na
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situação expliCitada no Projeto, julgou prudente, antes
de pronunciar-se sobre a matéria, opinar pela solicitação, ao Poder Executivo, de informações que pudessem revelar as repercussões do ato no contexto da Previdência Social.
,.NeSse Se.ntidO:-effi24~'nltubro do-~esmo ano, foí
expedido, ao Sr. Ministro de Estado Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República, o Ofício SM/N~' 342,
devendo-se consignar que, até 3 de dezembro, não tinha
sido respondido aquele expediente, <Conforme se vê do
OfíciO SM/N~> 453, do Sr. Presidente do Senado a esta
Comíssào.
Registre-se que, em 3 I de maio de 1984, a Comissão de
Legislação Social já se manifestara favoravelmente à. decisão da Câmara, por julgar o Projeto necessário desde
os tempos da implantação da entidade._, "porque, por
mais precária que foss_e_:ii condição inicial do serviço do
FUNRURAL, jamais poderia justific-ar~ contratação de
servidores sem as garantias minímãs da Consolidação
ctas Leis do Trabalho ou dos Estatutos do Funcionário
Público".
Inobstante nào possamos aquilatar com precisão as
reprecussões da medida no âmbito da Previdência Social, justamente por falta das informações soHcitadas e
não fornecidas, é de presumir-se dque não resulte em elevação significativa de despesas, _até porque a remune-ração dos beneficiados seria a mesma, .. que estejam percebendo", nos terjloS do Projeto. Em vista do exposto, e
considerando que a irregularidade da situação dos repre-sentantes do FUNRURAL deve ser sanada, nesta oportunidade nos manifestamos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1985.- Lomanto Júnior, Presidente.- Jutahy Magalhiies, Relator.Marcelo Miranda - Alcides Saldanha -João Castelo Alexandre Costa --Cid Sampaio, contrário - Américo
de Souza - Jorge Kalume.

PARECERES
N•s 121 E 122, DE 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 29/83, n9
4.616-A, de 1981 que "revoga o art. 69, da Lei n9
3.419, deSde julho de 1958 e determina outras provi~
dências''.
PARECER No 121, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Passos Pôrto.
Visa o presente Projeto de Lei, oriundo da Câmara
dos Deputados e que ali tramitou sob o n9 4.6l6MA, da
autoria do nobre Deputado Rafael faraco, revogar o
art. 69, da Lei n9 3.419(58 que assim dispõe:
"Art. 69 A União reservará ao seu patr1rriônio,
na área total do imóvel cuja doação a diversos ocuM
pantes é autorizada nesta lei, a porção de terreno localizado na esquina da Rua Xavier de Mendonça
com a Rua Alexandre Amorim, necessária à construção de um edifício de3 (três) pavimentos destinado ao funcionamento de um Patronato de Menores,
em cujo pavimento térreo funcionarão ambu1atôrio,
lactário e os serviços de merenda escolar.
Parágrafo único. Para compensar os ocupantes
da área destinada ao edifício educacional e assistencial de__que trata este artigo, que deveriam ser comM
templados na doação autorizada nesta Lei, a Dire-toria do P.atrimônio da União entrará em entendi~
menta imediato com os interessados, devendo, nesse
caso, Ser elaborado um plano especial de cons~
truções, no terreno doado, a ser executado com os
recursos da quota destinada aos Serviços Assistenciais no Estad? do- Amazonas, pela Superintendéncla do Plano· de Valorização Económica: da Aãiazõnia, atendendo-se os ocupantes acaso prejudicados."
Tendo em vista que são decorridos vinte e cinco anos
do advento da citada Lei, parece-nos que os efeitos do
art. 69 e seu parágrafo único jâ. se fizeram sentir e surtiram os resultados esperados.
Não havendo nenhuma inconstítucionalidaOe ou injuridicidude a apontar, somos por que prossiga o Projeto.
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É o nosso Parecer.
Sala das Comissões, em 22 de novembro de 1984. Helvídio Nunes, Presidente- Passos Pôrto, RelatorMoacyr Duarte- J utahy Magalhães - Hélio Gueiros José Ignácio Ferreira - Guilherme Palmeira - Enéas
F11ria.

e da fauna mediante colaboração técnica-do InstitutQ
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF.
~ o parecer.
Sala das Comissões, em 21 de novembro de 1984.ÁlVaro Dias, Presidente - Mauro Borges, Relator João Castelo - Carlos Lyra - Gftlvào Modesto.

PARECER No 122, DE 1985
Da Comissão de Finanças

PARECER No 124, DE 1985
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Alcides SJlidanha
A proposição, que vem para revisão do Senado, quer
derrogar o art. 69 da Lei n9 3.419, de 1958, que autorizou
o Poder Executivo a doar aos respectivos ocupantes as
porções que integram o terreno especificado em seu a.rt.
I Q, situado em Ma naus e incorporado ao património da
União, como her<!.nça jacente..
Diz ajustificaçãõ- do autor, na Casa de origem, que até
1981 não haviam sido efetivadas as doações devido ao
encargo constante do art. 6~" da menCiOnada Lei, o_ qual
reservou ao patrimônio da União outra porção de terreM
no considerada necessária à construção de um edifício
destinado. a um patronato de_ menores (conforme avulso
integrado ao processo).
A douta Comissão de Constituição e Justiça entendeu
que, decorridos 25 anos do advento da citada Lei n9
3.419,já se fizi:r-am sentir os efeitos ejâ surtíra.m os resultados esperadQs do dispositivo que a proposíção quer revogar. Entendendo não haver inconstitucionalidade nem
injuridicidade, liberou o prosseguimento do projeto.
-- -A proposição em si não causa aumento de gastos ao
Tesouro Nacional, embora não esteja esclarecido se chegou a ser construído. o patronato de menores, que ocupaM
ria a {Xtrte do imóvel reservado à União.
A vista do exposto, opinamos, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n9 29, de t983.
Sala dus Comissões, em 4 de junho de t985.- Loman~
to Júnior, Presidente __ Alcides Saldanha, Relator Marcelo Mirand~- Jutahy Magalhães- Jorge Kalurne
-João CastelO- Cid Sampaio- Américo de SouzaCãrlos Lyra.
--

PARECERES
N•s 123 E 124, DE 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara ntt 125, de 1984
2.951-C, de 1976, na Casa de origem), que ..torna
obrigatória a criaciio, em todos os municípios brasileiros, de parques especificamente destinados à pre-servação do meio ambiente e dá outras providências".
(n~'

PARECER No 123, DE 1985
Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador Mauro Borges
O presente projeto nasceu de uma lúcida visão do Deputado Alencar Furtado, que, em 1976, antevia o que
poderia ser no futuro uma ação ainda mais devastadora
do meio ambiente da que se registrava na época.
Decorridos oito anos, a propositura estâ mais atualizada do que nunca. Em verdade, hoje, mais ainda, tornase- imperioso defender os recursos naturais da ação nefasta do homt!m sem .escrúpulos, que não se peja ao avançar
contra o que Ibe devia ser sagrado e intocável.
Nada melhor, realmente, do que se obrigar, pela lei, a
que seja destinada uma determinada área, rios municípios brasileiros. para a preservação do meio ambiente.
Muito acertado, a nosso ver, procurar escolher, dentre
os municípios, aqueles locais naturais, com os seus ecos~
sistemas próprios. Busca-se assim,. manter incólume a
flora e a fauna primitivas do local.
Como em muüos municípios brasHeiros, principaltnénte nos do centro-sul, as suas matas já estão devastaM
das i_ntegralmente, faz-se mister restaurá-las, razão pela
qual achamos por bem acrescentar um parágrafo ao art.
29 _com fim de aperfeiçoáMlo.
Pelo exposto, somos pela aprovação do presente projeto, com a seguinte e-menda:
EMENDA No 1-CA
_ Art. 2~"

······--····•9··•·-······-·-·•··

Parágrafo único. Os municípios sem florestas nativas, devem processar o trabalho de restauração da flora

Relator: Senador Jutahy Magalhães
A Proposição que vem para revisão do Senado manda'
criar em todos os municípios brasileiros parques destinaM
dos à preservação do meio ambiente (art. 19); estabelece
que sejam localizados, preferencialmente,_ .onde já estejam Pres-ervad-as <i flora e a fauna e fixa uma ãrea mínima
de_0,5% do terdtQdo municipal ou 5 km 2 (~r_t. 29); obriga
os municípios a manter equipes de trabalho com as fina~
!idades de zelar pela área, propiciar o reflorestamento e
possibilitar o repovoamento da fauna em extinção {art.
3~); dispõe que as despesas decorrentes sejam custeadas
pelos recursos orçamentários através do IBDF (art. 4~"); e
obriga ao Ministério da Agricultura a regulamentar a
lei no prazo de 60 dias (art. 59).
Como se vê, o Projeto pretende instituir obrigações
aos municípios, como se as prefeituras fossem meras re-partições federais. Essa pretensão, por tripudiar, data ve-nia, sobre a autonomia que a Constituição Federal assegura aos Municípios em seu artigo 15, nãO se harmoniza
com o espírito municipalista.
Do ponto de vista financeiro, o Projeto não apresenta
qualquer estimativa de custo. E a fonte de recursos que
indica - verbas orçamentárias do Ministério da Agricultura --simplesmente inexistem, sendo, por certo, de
impossível consecução quando o Ministro da Fazenda
acaba de inforffiar um déficit da União em torno de 85
trilhões de cruzeiros para o corrente exercício de 1985.
Apesar "'de altamente meritória, a preocupação com a
preservação de no restas e suas faunas e floras afigura-se
inadequada à forma pela qual o Projeto pretende fazê--lo,
compelindo injuridicamente Municípios a tantO.. A
Uf'!ião tem competência legiferante sobre desaproM
priação, florestas, caça, pesca e águas (CF, 89, XVII, alíneas f, h e i). Pode o Governo Federal também criar parques nacionais, assjm como as Unidades_ da Federação
podem criar parques estadu3is e as Prefeituras Municipais parques Municipais (art 59 do Código Florestal ou
Lei n9 4.771, de 1965).
Semel.hantemente, a Lei n'~ 6.902, de 1981, que rege a
criação de estações ecológicas e áreas de proteção ambiental. cinge a iniciativa ao Poder Executivo da União,
dos Estados e Municipios, em terras de domínio dessas
pessoas constitucionais (arts. 11" e 2~').
Vê-se que a Consecuç_ão dos objetivos pretendidos na
propõSiçãõ legislativa é obtida pela norma{ adminis~
tração do Poder Executivo da União, dos Estados ou dos
Municípios, ou através de convênios eittre estes, dependendo fundamentalmente da disponibilidade dos recursos e das planos de g:()vern'?.
Isto posto, vejo-me compelido a votar pela rejeição do
Projeto de Lei da Câmara n~" 125, de 1984.
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1985.- Lomanto Júnior, Presidente - Jutaby Magalhães, RelatorMarcelo Miranda - Alcides Sa1d:inha --Jorge KaJume
-Alexandre Costa - J oào Castelo - Américo de Souza
- Cid Sampaio.
O SR PRESIDENTE (Martins Filho)- O Expediente lido vai -à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretárío.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 158, DE 1985
Concede jsentào do Imposto sobre Produtos Indus-trializados para táxis com motor a álcool e cami~
nhões, para condutores autónomos, e abre linhas de
c~é-~it~ p~ra fi~~~cia~~nto desses veiculos. _, . __,.
O Coil,&i-eSso Nacional decreta:
Art. 1~' São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os automóveis com motor a álcool até 100
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CV (cem HP) de potência bruta (SAE), destinados ao

transporte público d~ pessoas na categoria de aluguel
(táxi), quando adquiridos por motoristas prOfissiõnaiS
que, comprovadamente, exerçam a atividade de condu·
to r _autônomo de rassageiros.
Art. 21" São ise;ntos do Imposto ~obre Produtos ln~
dustrializados os caminhões destinados acitransp6rte d_e
carga sólida ou líquida, adquiridos por condutores autónomos de veiculos rodoviários.
Art. 3~" Ressalvados QS ~s de acidente em_ que~
oc.orra a destrl!ição Completa do veículo, a isenção con:cedida nos artigO!i anteriores somente poderâ ser utilizada uma única vez no prazo previsto no artigo 99, -Art. 41> _E, assegurada a manutenção do crédito do
Imposto sobre Produtos lndustrialEtados,- relãfiVo"- àS
matérias~primas, produtos intermediários e material de
embalagem, efetivãmente utilizados na industrialização
dos produtos a que se referem os artigos 19 e 2~'.
Art. 59 Constitui condição para a aplicação õo di_s_:
posto nos artigos anteriores a transferência, para o adquirente, dos cotrespondentes beneficias.
Parágrafo único. O impõsto incidirá, normalmente;
sobre quaisquer acessórios opcionais, que não s~am
equipamentos originais_ do modelo de veículo adquirido.
Art. 69 _A empresa vendedora do veículo isentado do
Imposto sobre Produtos Industrializados guardará comprovante oficial d_~ que o comprador exerce a profissãO
autônoma de motorista de táxi ou de transportador de
carga sólida ou líquida, sob pena da exigibilidade do tributo e demais encargos estabelecidos na legislação específica.
_
Parágrafo único. Sendo falsa a prova feita pelo comprador do veículo, sobre ele recairá a_ob_rigação do pagamenta. do _imposto não recolhido, monetariamente corri~
gido acrescido dos juros riloratõríos e da multa comi nada para a hipótese de fraude, sem prejuízo da r~sponsa
bilidade criminal.
Art. 79 A alienação do veículo adquirido com
isenção, a pessoa que não satisfaça: os requisitos e as cop.dições estabelecidas nos artigos }9 e 29, implicará o pagamento, pelo primeiro comprador, do tributo monetariamente corrigido, com redução de um terço do valor,
quando se tratar de automõv,el, ou um décimo do valor
quando o objetivo for caminhão, relativame-nté a eaaa
ano civil transcorrido, a partir da data da aquisição,
Art. 89 _A Caixa Económica Federal abrirá duas tinhas especificas de crédito para financiar a compra, por
condutor autónomo de passageiros ou de cargas, respectivamente de automóvel ou de caminhão, dispensado do
Imposto sobre Produtos Industrializados nesta Lei.
Art. 99 Esta Lei entra em viior na data de sua publicação e vigorará pelo prazo de dois anos.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

as grandes empresas do setor, conforme ponderam Sindicatos dos Condutores Autónomos de Veículos Rodo·
vi:irios. Lembram o elevado preço de um caminhão novo
e do combustível. Informam ainda que esses transportadores individuai~ ficam com a menor parte dos fretes,
porque o setor é praticamente dominado por empresas
meramente agenciadoras de cargas que, apesar de se intitularem como transportadoras, não possuem nenhum
caminhão mas !!,penas um escrítórío com às vezes um só
funclonátio paía conseguir as -úrglis e repassá-las aos
verdudeiros transportadores, que são os condutores autônomos. Esse procedimento do mercado faz com que se
torne inais caro e os transportadores autónomos ganhem
pouco.
Sob arL 6~' é suprida séria lacuna existente na legislação anterior, fixando r.:laramente a responsabilidade
tributária da empresa vendedora e do comprador favoreÇido com a isenção, na hipótese de o comprador não ser
tra~sporiador a~tônomo.

A presente Proposição ainda determina que a Caixa
Económica Federal reabra uma linha de crédito para finuhciar ã< Compra· de automóveis movidos a álcool por
motor~stas de táxis, à semelhança do que fez em 1982 e
1983. E razoável-que os motoristas autônomos não contemplados com essa assistência financeira, naqueles
anos, posSam fruir dela agora, ao adquirirem seu automóvel a â]coot. Ordena, semelhantemente, outra linha de
crédito para financiamento de caminhões para transporte de carga sólida ou liquida a condutores autónomos, a
fim de que possam promover a substituição de seus veículps de trabalho.
- Cabe lembrar desde já a constitucionalidade deste
Projeto, inclusive quanto à sua iniciativa. Já existe entendimento firmado no Congresso Nacional de que regência
tributária não se encontra absorvida na matéria financeira, cuja iní"ciativa ainda se encontra reservada ao Presidente da República, no artigo 57, item i, da Consti·
tuição. Não é afetada a_ despesa do Orçamento Federal,
nem s-equer diminUída sua receita, pois a isenção tributária propof.ta viria tão-somente viabilizar aquisições de
veículos que, sem ela, não ocorreriam.
Devido ao alcance social das medidas aqui defendidas,
em benefício d~s: transportadores autônomos de Passageiros
cargas, assim como dos usuârios dos serviços
de transporte, conclãrilo os ilustres Congressistas no sentido de aprovarem este Projeto ainda no curso da corrente ·sessão Legislativa.
Sala das Sessões, em_ 10 de junho deJ985. - César
Cais.

eae

LEGISLAÇÃO CITADA
.
DECRETO-LEI
N• L944, DE 15 DE JUNHO DE 1982

prazõ

Art. 3~' Constitui condição para aplicação do dis~
posto nos artigos [9 e 29 deste Decreto-lei a tr_ansferênci_a,
para o adquirente. dos correspondentes benefícios,
Parágrafo único. O Imposto incidirá, normalmente,
sobre quaisquer acessórios opcionais, que não sejam
equipamentos orie_!nais do modelo de veículo adquirido.
Art. 49 A alienação do veículo, adquirido com
isenção, a pessoas que não satisfaçam os requisitos e as
.condições estabelecidas no artigo 19, implicará o paga~
mento, pelo alienante, do tribut_o dispensado, monetariamente corrigido, com redução de l/3 {um terço) do valor
relativamente a cada ano civil transcorrido a partir da
data da aquisição.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste
artigo acarretará, além da exigência do tributo corrigido
monetariamente, a cobrança de multa e juros mora,tórios, previstos na legislação própria para a hipótese de
fraude na falta de pagamento do imposto devido.
Art. 5? _O Ministro da Fazenda poderâ expedir os
atos complementares necessários à aplicação do disposto
neste Decreto-lei.
Art. 69 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação e vigorará até 30 de junho de 1983, revogadas as disposições em contrârio.
Brasília.J5 de junho de 1982; 1619 da Independência e
949 da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Carlos
Viacan - Delfim Netto.
DECRETO-LEI
N• 2.026, DE 1• DE JUNHO DE 1983

Prorroga o prazo previsto no artigo 69 do Decretolei n9 1.944, de 15 de junho de 1982.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item II, da COnstituição, decreta:
Art. 19 Fica prorrogado até 30 de setembro de 1983
o prazo previsto no artigo 69 do Decreto-lei n9 1.944, de
15 de junho de 1982, que concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados para táxis com motor a
álcooL
Art. 29 Este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrârio,
Brasília, }9 de junho de l 983~ 1629 da Independência e
959 da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Ernane
Gabêas - Camilo Penna - Delfim Netto.
(Às Comissões de Constituiç-ao e Justiça, de Economia e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes,
Sobre a mesa, projeto d,e resolução que vai ser lido
pelo Sr._ t <;>-Secretário.
E lido o seguinte

Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para táxis com motor a álcool.

Justiflcaçilo
Através do Decreto-lei n9 I.944, de 1982, o Presidente
da República concedeu isenção do IPI, até 30/06/83,
sobre os automôvl!is com_m_ot~r _a álcool até 100 HP,
destinados à utilização como tá-xis. Com o DecretO-lei n'i'
2.026, de 1983, o fav_or fiscal foi estendido atê 30 de si.
ternbro de 1983. - Esta proposição legislativa vem dar novo prazo --à
isenção criada pelo Poder Executivo, em atendimento ao
justo reclamo de proprietários aut_ôn_QQ}_QS de automóveis utilizados para_ o transporte de passageiros. Realmente, não se reveste de justiça tributária excluir da pos~
sibilidade da isenção do IPI os motoristas que não puderem adquirir seu aut_om6vel para táxi, no curto
de
16 de junho de 1982 a 30 de setembro de 1983. Há de se
admitir, outrossim, ·que na época não havia postO de álcool em inümeras ·localidades do PaJS:. Ao mesmo tempo
que este Projeto vem promover eqtlidade na regência da
matéria, deixa de repetir como beneficiários-do favor as
pessoas jurídicas_t_pois, tratando-se de empresas providas
com frota mínima, já estã~ dotadas de capital suficiente
para garantir a lucratividade de seus negóCios, ao contrário do motorista indiVidual, cujas dificulçl_ades_ operacionais são incomparavelmente maiores. -O Projeto acrescenta na i~ell:_ção do IPI as compras de
caminhões por condutores autóilOmos, quaridõ~destina
dos ao transporte de carga sólida ou líquida. Essa espéciede transportador enfrenta obstáculos superiores a seuS
recursos para substituir velhos veículos e competir com
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O Presidente da RepUblica, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item TI, da Constituição, dec!~ta:
=--Art. J9 Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados os automóveis de passageiros com motór·--a álcool até 100 CV (100 HP) de potência bruta
(SAE), quando adquiridos por:
I - motoristas profissionais que, comprovadarnente,
exerçam a atividade de condutor autónomo de passageiros e desde que destinem o automóvel à utilização nessa
atívldadc, na categoria de aluguel (táxi);
II -pessoas jurídicas, inclUsive cooperativas de trabalho, que sejam pennissionárias ou concessionárias de_
tn-msporte público de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), e desde que destinem, tais veículos automoto~
res a utilização nessa atividade.
rarágçafo único. Ressalvados os casos excepcionais
ern -que ocorra destruição completa do veiculo, o beneficio previsto neste artigo somente poderá ser utilizado
uma única vez, na hipótese do item I, e em quantidade
qão superior ao montante dos veiculas integrantes da
frota da empres:i à data __ da publicação do presente
Decreto-lei, na hipótese do item II.
Art. 29 Fica ass-egurada a manutenção do créditQ do
Imposto sobre Produtos Industrializados, relativo às
matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, efetivamente utilizados na industrialização
dos -produtos a que se refere o artigo anterior.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 17, DE 1985

>

Dispõe sobre- o uso da palavra, e dá outras
dências.

provi~

O Senado Federal resolve:
Redijam-se, assim, os seguintes artigos do Regimento
Interno do Senado Federal:
Art. 16. O Senador poderá fazer uso da palavra:
1- se Líder, uma vez por semanã., apôs a Ofdem do
Dia, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) minutos (art.
66);
II- se Uder, após a Ordem do Dia, pelo prazo 10
(dez) minutoS:,-tYara declaração de natureza inadiável, de
imedia[o interesse da respectiva linha política (art. 67);
III -em. seguida à leitura do Expediente, pelo prazo
máXimo de 20 vinte) minutos, para as considerações que
entender (art. 183);
IV- na discussão de qualquer proposição (art. 304):
a) preliminar, em primeiro turno e ern turno único:
l - uma só vez, pelo prazo de 20 (vinte) minutos;
2- no início e no final de cada turno, pelo prazo total
de 4d\quarenta) lninutos, se autor ou relator da matéria
principal;
b) em segundo turno e em turno suplementar uma só
vez, pelo prazo de 10 (dez) minutos, se autor ou relator

r
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da matéria principal, podendo, ainda, usar, dessa facul~
dade, um Senador de cada partido;
c) na discussão da redação final, uma só vez, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, se relator, podendo, ainda, _
discuti-Ia um Senador de cada partido;
V- no encaminhamento de votação tarts, 343 e 345)
uma só vez, por 10 (dez) minutos, reduzidos para 5 (cinco) no segundo turno e no turno suplementar;
VI- em explicação pessoal, uma só vez, por 5 (cinco)
minutos:
a) em qualquer fase da sessão, se nominalmente cita-

do na ocasião, para esclarecimento de ato ou fato que lhe
tenha sido indevidamente atribuído, em discurso ou
aparte, não sendo a palavra dada, com essa finalidade, a
mais de 2 (dois) oradores durante a Ordem do Dia;
b) na prorrogação da Hora do Expediente, de acordo
com o previstQ -no art. 183, §§ 29, 39 e 6"';
VII- para comunicação inadiável, manifestação de
aplauso ou semelhante, homenagem de pesar, justificar
proposição, uma só vez, pelo prazo máx.imo de 5 (cinco)
minutos, na prorrogação da Hora do Expediente (art.
183, §§ 2q, 3'1 e 6<1);·
VIII- Para declaração de voto, por 5 (cinco) minutos
(art. 351);
IX- em qualquer fase da sessão, por 5 (cinco) minutos:
a) para uma observação, em que se compreenderá in.:
dagação sobre andamento dos trabalhos, reclamação
quanto à observância do Regimento, indicação de falha
ou equívoco em relação à matêria da Ordem do Dia, ve-.
dado a qualquer Senador_ abordar assunto jã resolvido
pela Presidência;
b) pela ordem, para suscitar questão de ordem nos
termos do art. 444;
c) para contraditar questão de ordem (art. 444, Parágrafo único);
-- - - -

X- após a Ordem do Dia, pelo prazo de45 (quarenta
e cinco) minutos, para as considerações que entender
(art. 199);
XI- para apartear, pelo prazo de 2 (dois) minutos,
obedecidas as seguintes normas:
a) o aparte dependerã de permissão do orador,
subordinado-se, em tudo que lhe for aplicâvel, às disposições referentes aos debates;
b) não serão permitidos apartes:
I -ao Presidente;
2- ao parecer oral;
3- a encaminhamento de votação, salvo nos casos de
requerimento de homenagem de pesar ou de voto de
aplauso ou semelhailte;
4 - a explicação pessoal;
5- aos pronunciamentos a que se referem os incisos
II, VII, VIII, XI e XII deste artigo;
6 - a declaração de voto;
c) o aparte não poderá ser paralelo ao discurso;
d) a recusa de permissão para apartear será sempre
concedida em carãter geral, ainda que proferida em relação a 1 _(_umj só Senador~
e) o aparte proferido sem permissão do orador não
será publicado;
f) ao apartear, o Senador conservar-se-.ã sentado e falará ao microfone;
XII- para interpelar Ministro de Estado, por to
(dez) minutos (art. 419, j);
XJII- para justificar emenda ou grupo de emendas
por lO (dez) minutos.
Parágrafo Único. .S vedado ao orador tratar de assunto estranho à matéria em aprecição ou à finalidade
do dispositivo em que se basear a concessão da palavra.
.. ......... --···-·······~-Art. 19.
§ 19 O Senador inscrito, n·os termos do inciso lll do
art. 16, só poderá usar da palavra mais de 2 (duas) vezes
por semana, se não houver-outro orador que pretenda
ocupar a tribuna.

§ 2•

................ ~ ....................·... .

§ 311 Esgotados as inscrições feftas nos termos dos incisos I e IX do art. 16, será dada a palavra aos oradores
inscritos para falar em seguida à leitura do Expediente e
que não puderam ser atendidos naquela oportunidade.
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Art. 22. Nenhum Senador poderá falar contra o
vencido; salvo em declaração de voto ou em explicação
pessoal.
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A primeira providência foi deixar explícito que a Ordem do Dia, finalidade precípua da sessão, deve ser iniciada às 15:00 horas, normalmente, e, excepcionalmente,
às 15:45 horas, o mais tardar. A Ordem do Dia é a fase
- ........."'""·
~~
Art. 66. Aos Líderes é licito usar da palavra, me~
mais importante da sessão; é durante a mesma que se
diante inscrição, um·ã vez por semar:ta, após a Ordem do
processam a discussão e votação das matérias incluídas
em pauta, deliberação que, às vezes, pode tomar todo o
Dia, pelo prazo de45 (quarenta e cir:tco) minutos, poden~
tempo restante da sessão, provocando, até mesmo, a sua
do delegá-la a qualquer de seus liderados, através de comunicação escrista à Mesa.
prorrogaç~o. O Regimento não prescreve período determinado ao esgotamento da deliberação da Casa sobre as
Art. 67. Os Líderes poderão usar da palavra, após a
Ordem do Dia, pelo prazo de 10 (dez) minutos, para dematérias em apreciação. A possibilidade de obstrução,
por falta de quorum, que, à vista do voto da liderança,
claração inadiável de imediato interesse da respectiva li~
pode ser considerada como uma forma de deliberação,
nh<~ política, não sendo concedidos apartes.
por omissão, o que determinaria uma redução no tempo
Parágrafo Onico. O disposto neste artigo não se
de duração da Ordem do Dia, não pode servir de arguaplicará durante a apreciação de matêria em regime de
mento para a dimínuição de seu tempo. Tanto não pode
urgência, salvo para manifestação sobre esta.
- ~-=que o Regimento prevê a possibilidade de a votação se
realizar tão logo haja número em plenário, nos termos
Art. 181. A primeira parte da sessão, que terà dudo disposto nos§§ (9 e 29 do art. 340. Para se preservar a
ração de I (uma) hora, serã destinada à matéria do expeintocabilidade da Ordem do Dia retira-se, até mesmo, a
diente e aos oradores inscritos para os fins do disposto
faculdade de o Líder poder usar da palavra durante a
no art. 16, lii.
..... ~--·~ .....--..---...--... .- ~ .-.-.- . .; ;,_~ -~ ....-._,. ~~-· -.-.- ·- -_:_mesma, o que, evidentemente, não o impedirá de, com o
seu voto, orientar sua bancada;
Art. 183. O tempo que se seguir à leitura do Expediente será destinado aos oradores da Hora do ExpeOutra nledída foi o disciplinamento diverso dada ao
diente, podendo cada um dos inscritos usar da palavra
uso da palavra pelo Líder, em decor~ência da nova conpelo prazo máximo de 20 (vlnte) minutos.
juntura político-partidária do Pafs. Com a multiplicação
§ 111 A Hora do Expediente poderá ser prorrogada,
dos partidos, em decorrência da nova legislação, o uso
pelo Presidente, uma única vez, pelo prazo mâximo de 15
da palavra pelos Lideres limita grandemente o poder de
(quinze) minutos, para que o orador conclua seu discurexpressão dos liderados. É fácil perceber que:1 se os Lídeso, caso não tenha esgotado o tempo de que_disponha,
res dos cinco partidos atualmente com assento na Casa,
ou para atendimento do disposto no § 2~' deste artigo,
usarem da palavra pelo tempo que lhes faculta o Regiapós o que a Ordem do Dia terá início impreterivelmenmento, não apenas os parlamentares ficarão prejudicate.
dos, pois não conseguirão falar, como também ficará a
§ 2'1 Se algum Senador, antes do término da Hora do
própria Ordem do Dia. Seria, com certeza, uma lesão ao
Expediente, solicitar à Mesa inscrição para manifestação
direito dos liderados e uma obstrução indevida da Orde pesar, comemoração ou comunicação inadíãVel, exdem do Dia. Assim_, cuidou-se de determinar que o Líder
p!iCãç_ã_O pessoal ou justificar proposição a apresentar, o
só poderã falar após a Ordem do Dia, uma vez por semaPresidente lhe assegurará o uso da palavra na prorrona, por 45 minutos, para as considerações que entender,
gação.
e, por 10 minutos, em qualquer sessão, após a Ordem do
Dia, para declaração de imediato interesse partidãrio,
§ 3'>' No caso do parágrafo anteríor, soménte podenuma adaptação do que prescreve o Regimento da Cârão usar da palavra 3 (três) Senadores, dividindo a Mesa,
mara dos Deputados.
igualmente, entre os inscritos, o tempo da prorrogação.
Cuidou-se de se deixar bem claro que o Líder só tem o
§ 49 As inscrições que não puderem ser atendidas em
direito de usar da palavra, em qualquer sessão, quando
vlrtude do levantamento ou não realização da sessão, cotratar de assunto de estrito interesse partidário~ O Llder
riiemoração especial, ou em virtude do disposto- no§ 59
é o representante legítimo de sua bancada e sempre age
deste artigo transfe'rir-se-ão para a sessão ordinária se-.
guinte e as desta para a subseqUente.
como tal quando desempenha, formal e regimentalmen§ 511 Havendo, na Ordem do Dia, matéria urgente
te, suas funções dentro do Parlamento. Por exemplo,
uma das funções_ do Líder, talvez_a_mais importante, é a
compreendida no art. 371, a, não serão permitidos oradores na Hora do Expediente.
de votar, em plenái"ío, representando a totalidade dos li~
dera dos presentes, função esta que, ainda que questiona~
§ 6<1 Ressalvado o disposto no art. 185, b, não haveda, teórica e praticamente, estã formalizada nos regi~
rá prorrogação da Hora do Expediente nem aplicação do
mentos das Casas do Congresso. No entanto, o uso da
disposto no § 29 se houver número para votação, ou- se,
palavra é prerrogativa intrínseca e indissociável do manna sessão, se -deva verificar a presença de Ministro de Esdato e, por conseguinte, só-delegável quando houver ma~
tado.
absoluta...............-. ~·~· ......... , ...•..... r .•.... ;.- ~ -- nifestação pessoal expressa neste sentido.
mente óbvio, assim, que se entenda quç:, "a natureza ina~
Art. 199. O tempo posterior à Ordem do Dia será
diável" do art. 67 só pode SJ"gnificar assunto de estrito in~
desúnado aos oradores inscritos na forma do disposto
teresse do partido representado pelo Líder, que deve ser
no art. 16, I e IX, obedecido o estabelecido no§ 3'1 do art.
abordado, naquele instante, sob pena de se perder a
19.
oportunidade para tal. Nos termos deste artigo, se o uso
--~ da palavra não tiver este caráter, passa a ser uma exorbi~
Art. 351. Proclamado o resultado de uma votição, ê
tância da atribuição. É coerente e lógico atribuir~se 10
líCitO ao Senador usa~ da palavra para declaração de_vominutos para a declaração inadiável que, por sua nature-.
to, por 5 (cinco) minutos.
za eventual e urgente, deve ser uma comunicação rápida
Parágrafo únko. Não haverá declaração de voto se a
e objetiva,
deliberação for secreta, não se completar por falta de núO deslocamento da palavra da liderança para após a
mero ou se a votação não for suscetível de encaminhaOrdem do Dia fará com que fique diminuído de impormento.
tância o chamado. "horârio nobre", ou seja, a Hora do
Expediente, e valorizará o tempo após a Ordem do Dia
que, não raro, ê_preenchido com _a presença de três ou
······-··~·-~-······--···········~···
Art. 444.
E:arâgrafo único. Para contraditar questão de orquatro Senadores em plenário, ínclusive o Presidente,
dem, é permitido o uso da palavra a um só Senador, por
nem sempre membro da Comissão Diretora, num debate
p-raZô nãO exCedente ao fixado neste artigo.
"tête-a-tête'_' flagrantemente anti-regimental.
Procurou-se, ainda, reduzir o tempo do uso da palaJustificação
vra, na Hora do Expediente, de 30 para um máximo de
O projeto visa ampliar as oportunidades do uso da pa20 minutos, possibilitando que um mínimo_ de 3 Senadolavra pelos Senadores, preservando o período destinado
res usem da prerrogativa. Fica determinado, também,
.à realização da Ordem do Dia. Os critérios adotados foq~ a_ Hot_ó;!_ d_o_ .êx.E..eEiente só poderã ser prorrogada,
pelo prazo máximo de 15 minutos, no caso de haver insram: adaptação das disposições contidas nos regimentos
crito para manifestação de pesar, comemoração ou c-ocomum e da Câmara dos Deputados, praxe, uso continuado de atitudes que, praticamente, jâ deverri ser consimunicação inadiável, explicação pessoal ou justificação
derada~ incorporadas ao Regimento, e complementações
de proposição a apresentar, estando aí incluída, portanlógicas das mudanças efetuadas.
to, a. "breve comunicação" que, pelo uso contínpo e fre-
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qUente, já não pode mais ser dissociada do uso da

pala~

vra.

Enfim, a proposição é uma idéia que, em suma, procura adaptar as disposições regimentais à nova realidade
parlamentar, no que se relaciona ao uso da palavra no.
Senado e que, se aprovado, beneficiará a dinâmica da
Casa na sua importante função de debater os problemas
nacionais com a participação efetiva do maior número
possível de parlamentares, exercendo esta inarredâvei e
intransferível prerrogatíva intrínseca do mandato con~
gressual, que é o uso da pa{avra.
Sala das Sess_ões, em 10 de junho de 1985. - Jutahy
Magalhães.
-
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CAPITULO V
Do uso da palavra
Art. 16. O Senador poderá fazer uso da palavra:
I - em qualquer fase da sessão, se Líder, pelo prazo
de 20 (vínte) minutos (art. 66);
II- em seguida à leitura do Expediente (art. 183),
pelo prazo de 30 (trinta) minutos1 para as considerações
que entender;
III- na discussão de qualquer proposição (art. 304): __

a) preliminar, primeira, segunda e (mica:
1 -uma só vez, em cada discussão, pefo prazo de
meia hora;
2.....,... duas vezes, em cada discussão, pelo prazo total de
I (uma) hora, se autor ou relator da matéria;

b) na discussão suplementar (art. 316, § 2q), uma só
vez. pelo prazo de 15 (quinze) minutos;
c) na discussão de redação final, uma só vez, pelo pra-

zo de 5 (cinco) minutos;
IV- no encaminhamento- de votação (arts. 343

e

345), uma s6 vez, por 10 (dez) minutos;
V- em explicação pessoal, uma só vez, por 10 (de~)

minutos:
a) em qualquer fase da sessão, para esclarecimento de
fato em que haja sido nominalmente citado na ocasião,
em discurso ou aparte, não sendo a palavra dada, com
essa finalidade, a mais de 2 (dois.Lorndores durante a Ordem do Dia;
b) na prorrogação da Hora do E2epedíente, de acordo
com o previsto no art. 183, §§ 29, 3'>' e?'>';
vr- para comunicaçã-o inadiável, manifestação _de
aplauso ou semelhante, homenagem de pesar, justificar
proposição, uma só vez, por 1O (dez) minutos, na prorrogação da Hora do Expediente (art. 183, § 2~', 3_'.1_e 7"');
VII- para declaração de voto, por 5 (cinco)_minutos
(artigo 351);
VIII- em qualquer fase da sessão, por 5 (cinco) minutos:
a} para uma observação, em que se compreenderá indagação sobre andamento dos trabalhos, reclamação
quanto à observância do Regimento, indicação de falha
ou equívoco em relação à matéria da Ordem do Dia;
b) pela ordem, para suscitar questão de ordem, nos
termos do art. 444;
___
"_.. ,__
IX- após a Ordem do Dia, pelo prazo de I (uma) hora, para as considerações que entender (art. 199);
X- para apartear, pelo prazo de 2 (dois) minutos,
obedecidas as seguintes normas:a) o aparte dependerâ de pefmissão do orador,
subordinando-se, em tudo que lhe for aplicãvel, às disposições referentes aos debates;
b} não serão permitidos apartes:
- ao Presidente;
- a parecer orai;
- a justificação de proposição;
- a encaminhamento de votação, salvo nos casos de
requerimento de homenagem de pesar ou de voto de
aplauso ou semelhante;
- a declaração de voto;
- a explicação pessoal,
- a questão de ordem;(*)
c) o aparte não poderá ser paralelo a discurso;

d) a recusa da permissão para aparlear será sempre
compreendida em carâter geral, ainda que proferida em
relação a l (um) só Senador;
e) se o orador recusar permissão para o aparte, este
não será publicado;
f) ao apartear, o Senador conservar-se-â sentado e falarâ ao microfone;
Xl-para interpelar Ministro de Estado, por lO (dez)
minutos (art. 419, j);
XII -para justificar emenda ou grupo de emendas,
por 10 (dez) minutos.
Par.âgrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos
II, IV, V, VI, VII e VIU, não será permitido, ao orador,
tratar de assunto estranho à matêria em apreciação ou à
finalidade do dispositivo em que se basear a sua concessão._

.
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§ 69 Havendo, na Ordem do Dia, matéria urgente
compreendida no art. 371, a, não serão permitidos oradores na Hora do Expediente.

e) Do Tempo :Posterior à Ordem do Dia
Art. 199. Esgotada a Ordem do Dia, o tempo que
restar para o término da sessão será franqueado aos oradores inscritos na forma do disposto no art. 19.

Art. 351. Proclamando o resultado de uma votação,
ê lícito ao Senado_r usar da palavra, por 5 (cinco) minutos, para dec!aração de voto, salvo se!
a) a votação for secreta;

. b) a deliberação não se completar por fa(ta de núme~.

·:_·. ~ .... .

Art. 19.
·········~···········-·--~-~-~-~-·
§ 19 O Senador inscrito só poderá usar da palavra
mais de 2 (duas) vezes por semana se não houver outro
orador que pretenda ocupar a tribuna.
§ 2'
..... ··-· ........ ··-·--.•. ····-··· ...... .
§ JO
• ··-· ·-·• •·. ·• • •••• • • •••• •· •· •• •. ·.-,. •••

Art. 22. Nenhum Senador poderá falar contra o ven-.
cido, salvo em declaração de voto ou em explicação pessoal.

~._c-

c) a v-otação não for suscetível de encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O projeto lido, aPós publicado e distribuído em avulsos, ficará sobre
a mesa pelo prazo de 3 (três) sessões a fim de receber
·-emendas, após o que serã despachado às comissões com_petentes.
·
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. !'>'Secretário.
Sã-Q lidos O!i se_guintes

REQUERIMENTO No 135, DE !985
Art. 66. Aos Líderes é lícito usar da palavra em
qualquer fase da sessão, mesmo em curso de votação,
pelo prazo de 20 (vinte) minutos, para declaração de natureza inadiável.
Parágrafo único. O uso da palavra, na hipó-tesé"-prevista neste artigo, pode ser delegado, l (umã.) vez por s~
mana, a qualquer dos liderados, mediante comunicação
à Mesa.
Art. 67. O disposto no artigo anteriort1.ão se aplicará durante o tempo correspondente à Ordem do Dia em
que figure proposição em regime de urgência, salvo para
manifestação sobre .matéria dela constante.
....... _.:
.._.. .
·~
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A.r"t.-- 18 J. A primeira parte da sessão, que terâ a duração de uma hora, serâ destinada à matéria do Exp~
di ente e aos oradores inscritos na forma do disposto no
art. 19.

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeremos que tenham tramitação conjunta os seguintes projetas:
Projeto de Lei do Senado n9 028, de 1985;
Projeto de Lei do Senado no;o O11, de 1984; e
Projeto de Lei do Câmara n9 109, de 1983.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1985.- José Ignácio
Ferreira, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
REQUERIMENTO No 136, DE 1985
Nos tennos do art. 282 do Regimento Interno, requeremos que tenham tramitação conjunta os seguintes ptojetos:
Projeto de Lei do Senado n'>' 162, de 1983;
Prõjeto de Lei do Senado no;o 342, de 1981; e
Projeto de Lei do Senado n'>' 312, de 1981.
:Sala -das Sessões, 17 de abril de 1985.- José Ignácio
Ferreira, Presídente da Comissão de Constituição e Jus·tiça do Senado FederaL
_O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -.Os requerimentos que vêm de ser lidos serão publicados e posteriormente incluídos em Ordem do Dia.

Art. 183, O tempo que se seguir à leitura do expediente será destinado aos oradores da Hora do Exp~
cliente, podendo cada um dos inscritos usar da palavra
pelo prazo de 30_(trinta) minutos.

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Roberto Saturnino, como
Líder do PDT,

§ 19 A Hora do Expediente poderá ser prorrogada
por 15 (quinze) minutos, para que o orador conclua o
seu discurso, caso não tenha esgotado o tempo de que
disponha.
§ 21' Se algum Senador, antes do têrmino da Hora do
Expediente, solicitar da Mesa inscrição para manifestação de pesar, comemoração ou comunicação inadiável,
explicação pessoal ou justificação de proposição a apre>
sentar, o Presidente lhe assegurará o uso da palavra na
prorrogação.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. SenadorC!>:
A Nova República enqontra-se diante de mais uma en-.
cruzilhada. Entre as muitas encruzilhadas que tem pela
frente, hoje está diante daquela que diz respeito aos reajustamentos das prestações dos mutuârios do Sistema Financeiro de Habitação, do BNH, em última instância.
Os mutuários, Sr. Presidente, desejam, pelas suas declarações enfâticas, cumprir com a respectiva obrigação
contratual, pagando, pontualmente, as suas prestações,
mas exigindo que o reajustamento dessas prestações siga
o preceito contratual, isto ê, seja feito anualmente e que
se respeite a cláusula da equivalência salarial.
Por outro lado, a pressão dos banqueiros do sistema ê
para que o reajustamento seja feito semestralmente, ou
anualmente, mas com um percentual da ordem de 243%,
o que seria a ruína da economia doméstica de centenãs
de milhares, senão de milhões, de familias brasileiras que
compõem o universo dos mutuários desse sistema, Sr.
Presidente.

§ 31' H a vendo mais de uma inscrição para o fim pre~
visto no parágrafo anterior, a Mesa dividirá, igualmente,
--entre os inSCritoS~ ó tempo da prorrogação.
§ 4'>' Se o orador não puder concluir o seu discurso
na prorrogação, poderá fazê--lo depois da Ordem do Dia
com preferência sobre os demais inscritos.
§ 59 As inscrições que não puderem ser atendidas em
virtude do levantamento ou não realização da _sessão, ou devido à comemoração especial, transferir-se-ão para a
sessão ordinária seguinte e as_ desta para a subseqUente.

O Governo, sabiamente, ganhou tempo da semana anterior para esta semana, mas, agora, estA diante_de l:lilla
resolução que terá que tomar., hoje ou amanhã, a depois
de amanhã, mas não ê possível mais prolongar essa decisão que ê, como eu disse, crucial, uma decisão que leva a

Nova República ou a cumprir os compromissos com o
povo, com a opinião pública, com as camadas mais necessitadas da população brasileira, ou a cu_mprtr os compromiSsos com os banqueiros, com a intermediação financeira do sistema de habitação. _
Nós, aqui, Sr. Presidente, como não temos nenhum
compromisso com os banqueiros, ao contrário, ac&amos
e sustentamos que essa intermediação financeira no Bra-

sil, que é a mals cara do mundo, tem que ser rigorosamente coibida, e reduzida, e disciplinada, e socializada,
prestamos nossa solidariedade integral aos mutuários,
reconhecendo,_ inclusive, no movimento dos mutuários,
uma das peças mais importanteS, uma das peças mais
progressistas da emergente organização social brasileira,
pelo papel que vem representando juntamente com as associações de moradores, juntamente com os sindicatos e
associações profissionais, peJo PaPel que vem representando no aperfeiçoamento da organização social ou da
organização política da sociedade brasileira.
Para nós, Sr. Presidente. a solução estará sempre ligada à eliminação da intermediação financeira. No caso, a
assunção, pelo BNH, da condição de banco de primeira
linha, eliminando todo o encarecimento, que é muito
grande e que resulta exatamente da existência da intermediação financeira extremamente cara.
Há cálculos feitos, Sr. Presidente, que indicam- que
este reajustamento poderia ser substancialmente reduzido, algo próximo até mesmo da metade desse percentual
de 243%, que foi levado ao Senha~_ Presidente da República como ·sendo necessário para satisfazer às condições de toda a intermediação e de todo a sistema de
primeira e segunda J5nhas.
Mas, Sr. Presidente, é uma decisão poHtíca que, sabemos, não é fácil para o Governo, mas que terá -de ser tomada _diante desta encruzilhada e da incompatibilidade
entre compromissos com a população e compromissos
com os banqueiros; não hã como satisfazer a ambos. t
preciso que o Governo se defina p-oliticamente, e esta é
mais uma das encruzilhadas que terá que at_ravessar.
Aproveito também, Sr. Presidente, já que estou a tocar
no problema da moradia, para deixar aqui registrada minha preocupação com a proximidade da validade do
decreto-lei que estabelece, como teta para reajustamento
de aluguéis, aquele percentual de 80% do lN PC. Este dispositivo encerra sua vigência no dia 31 de julho e nós estamos já próximos ao encerramento dos trabalhos do
Congresso Nacional, no primeiro semestre. Assim é que
seria importante, s.eria fundamental que as lideranças
dos Partidos que compõem a maioria desta e da outra
Casa se unissem numa providência de requerimento de
urgênci_a para proje~os q-ue-já-exiStem, prorrogados este_
dispositivo por mais algum tempo.
Na Câmara dos DeputadOs, por exemplo, há um pro~
jeto do Deputado Floriceno Paixão que prorroga esse
dispositivo. Seria uma providência simples das Lideranças do PMDB e do PFL de requerer urgência e aprovar na Câmara. em poucos dias, trazendo aqui ao Senado, na próxima semana; para que homologuemos essa
decisão da CJmara.
Ê fundamental, também, diz respeito à econômia doméstica de milhões de famílias brasileiras que estão dependendo da prorrogação; pori:jUe. do Contrário, teriam
o~ seus contratos tmediatamente reajustados com percentuais integ:rR!s do JNPC, o que viria J. prejudicar
enormemente Sll<!i> economias domésticas, seus orçamentos familiares.
De modo, Sr. Presidente,_ que eram estes dois pontos
que eu queria abordar, lembrando o óbvio- que moradia ê um uma das condições essenciais, fundamentais de
vida; um dos direitos fundamentais do homem é o direito
ao acesso à moradia. em condições dignas 9o ser humano. E esse sllitenut que foi montado, seja-para aquisição
da moradia própria, seja para d alUguel de unidades pertencentes a terceiro~,. está passando por momentos extremamente important~;;s nestes dias que estamos vivendo.
O Sr. Fábio Lucena -.Permite V. E;o:• um aparte?
O SR. ROIIERTO SATURNINO atenção, V. Ex•
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O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Roberto Saturnino, que.ro_recordar proposta que V. ExJ fez à Nação,
quando, em um programa em cadeia nacional de televisão e rádio, promovido pelo Partido de V. Ex• •. se questionava exatamente a formalização do pacto políticosaciai da Nova República. V. ExJ, tantonaquelaoporturijdade quanto nesta, propunha que o pacto fosse feito
entre os empresários, os banqueiros e o Governo, deixando os trabalhadores liberados da incidência de maiores ânus para a sua já onerada vida; queria recordar esse
fato para,_com sua permissão, sugerir que na formulação
do pacto que pretende a Nova República os mutuários
fossem deixados à margem da incidência de qualquer sacríficio. Quero recordar também a proposta que o então
candidato Deputado Paulo Maluf fazia à Nação, de fixar
em 20% do salário do mutuário o valor da prestação da
casa própria. Eu não acreditava, jamais acreditei na viabiljdade daquela proposta. Mas, convenhamos, Senador
Roberto Saturnino, entre aquela proposta e os 230% que
seanuncíam, há um gap extraordinário que não pode ser
concedido, não pode ser tolerado. O povo não suporta, o
mutuário não vai agUentar o choque de tamanha natureza. De sorte que, a par de emprestar a V. Ex' minha modesta solidariedade, quero deixar incluído, com sua permissão, em _seu pronunciamento, a necessidade de o Governo chamar esses intermediários, esses agentes finiinceiros e formalízar entre eles e BNH um pacto, de sorte a
evitar que o mutuário tenha o seu salário, as suas con~
diçôes reais de vida agravadas de forma tão monstruosas
como se pretende com o reajuste da casa própria. Era o
aparte que tinha a dar a V. Ex•.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço muito
o aparte de V. Ex•, que lembra ponto importante na elaboração de qualquer projeto de pacto social - um dos
itens fundamentais teria que ser o problema da moradia.
Qualquer que fosse a solução, teria que abater na remuneração dos agentes financeiros, a fim de que os mutuários pudessem ter reajustes mais condizentes com as
suai'reS_pittiVas eCOnomiaS domésticas. V. Ex~ toca num
põni"õ1mportante que deve ser lembrado, neste momento em que se cogita de dlscutlr pacto político pacto 50·
cial, que é o probl~m.a.4a moradia. Qualquer acerto dessa natureZa tem que incluir o problema da moradia, que
constitUi" ·um direito fundamental do ser humano, do
nosso cfdadào.

e

O Sr. Jorge Kalumc- Permite

V~

ExJ um aparte?

O SR. ROIIERTO SATURNINO- Com prazer!
O Sr. Jorge Kalume- Mais uma vez V. Ex~ demonstrou a sua sensibilidade para com esses problemas que
afligem o povo brasileiro e, muito especialmente, o que
diz respeito à paz social.
Quero comprimentá-lo por isso e dar-lhe meu apoio.
Sou autor de uma proposição que não permite aumento
- superior a 90% por ano, porque a maioria-dos m!-Jtuários
tem rendas que são pequeníssimas e não vai p-oder contribuir com esse aumento de 248%, quer dizer, o que vamos verificar, amanhã, serão execuções e mais execuções. e nem a Justiça vai poder corresponder a esses
procesSo!>. Ent_ão, a V. Ex~ meus comprimentos por essa
contribuição valiosa que está oferecendo ao Governo e
ao Brasil tllltlbém.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu que agradeço
o aparte de V. Ex•~ que reforça meu discurso e diz uma
verdade: :.e, amanhã, o reajustamento for decretado ao
nível em que se falou, de 243%, o que vai haver é uma su- _
ccssll:o de ações judiciais, de retomada de posse, enfim,
uma acúmulo de casos na Justiça, porque o índice de inadimplência vai explodir, esta é a verdade, e vai abalar
mesmo, seguramente vai abalar a própria situação financeira do BNH, dos seus respeclivos fundos. De forma
que esla não é a solução, de maneira alguma esta não é a
solução: a soluçào tem que ser encontrada num abatimento desse reajustamento e esse abatimento só pode ser
retirado da parcela correspondente aos agentes financeiros. Não há de onde mais retirar essa redução.
O Sr. Aderbal Jurema ~ Per~ite V. Ex1 ligeira interve-nção?
O SR. ROIIERTO SATURNINO -

Pois não!

p
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O Sr. Aderbal Jurema- Só para lembrar a V. Ex• a
sua intervenção, aqui no plenário, quando se discutia o
problem<! da filosofia económica da Nova República.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Lembro-me
bem-; e do ãPartc de V. Ex•, muito brilhante e esclarecedor.
O Sr. Aderbal Jurema- Agradeço a V. Ex~ mas o que
está me preocupando é que se está aplicando em todos os
casos essa. filosofia monetarista, quando, em verdade, o
social é que é a preocupação do atual Presidente da República, sempre voltado para os problemas do homem
na sua terra, quando foi governador, homem que tem
uma sensibilidade póetica e que não pode, portanto, fugir ao social, porque o social também é poético na sua
dramaticidadc. Pois bem, Senador Roberto Saturnino, o
que me está preocupando é justamente essa teimosia em
apl_icarmos aos problemas nacionais a filosofia monetarista, porque o problema é de filosofia geral. Vamos discutir qual o tipo de economia que temos que pôr em
açã.o, a começar por 'fixar o que é democracia, o que é
empresariado, o que é proletariado. Não podemos nos
deixar levar por aqueles que ainda estão JendQ, "0 Estado da Revolução", de Lenin, que fala na ditadura do
proletari_ado para chegar a uma sociedade sem classes,
ou por aqueles outros que acham que a questão social é
questão de política. Nem uma coisa e nem outra; nós
precisamos, isto sim, de uma filosofia econômica que,
sendo económica, será política, porque nós não podemos
separar a economia da política. Eu me lembro de que,
quando era estudante, uma das primeiras cadeiras que
tive na velha Faculdade de Direito do Recife foi Econo~
mia Política. Pois bem, Senador, hoje não se fala mais
em Economia Política; hoje, se quer resolver o problema
da dívida extern~ "apertando o cinturão" do povo. Isto
vem há vinte anos, continuando agora na NovaRepúbli~
ca. Eu me lembro de que, quando era muito jovem, fiz
um poema em que dizia;, "Protesto! Trapo de homem,
aperta os cinturões nos ventos'' ... :t: o que está acontecendo. 1:. como disse, há pouco o Uder do PDS, como estou dizendo pelo PFL: nós não podemos pagar; nós isto é," os mutuários, que somos homens de classe mêdia
-nós não podemos pagar. E por que não podemos pagar? - Porque é uma solução anti-social.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Agradeço o
aparte, mais uma vez brilhante, do Senador Aderbal Jurem a. E constato, Sr. Presidente, que estamos aqui, representantes dos quatro partidos- PDT, PMDB, PDS,
PFL. Unidos em torno deste ponto de vista, todos concordando em que não é possível pensar em um reajustamento da ordem de 243%.Sexá a ruína, a explosão de milhões de orçamentos familiares, o desencadear de um
processo de inadimpléncia brutal e o desencadear de
3ções no Judiciário, de a~o<ões de retomada em grande número, enfim, é a ruína do sistema; e a ruína_ ou das
familias ou do sistema, enfim, a desmoralização de uma
idéia que teve alguns méritos, embora condicionada aos
interesses fmanceiros, predominantemente financeiros,
que se enraizaram nesta atividade com muito poder.
O Sr. Nivaldo Machado aparte'?

V. Ex' me permite -um

O SR. ROBERTO SATURNINO -Com muito prazer.

O Sr. Nivaldo :\lachado - V. E."' aborda dois problemas cruciais, na tarde de hoje. com a autoridade que todos lhe reconht:cemos e que se resume num só: reajustamento da prestação da casa própria, e o reajustamento
dos aluguéis. Trata-se de assegurar o direito à casa prôpria, que é o fundamento econômico da família, ao
maior número delas. De maneira que o Governo não
pode estar desatento a essa problemática e, na verdade,
não está porque, examinando os estudos fdtos pelos órgãos_ técnicos, o Presidente José Sarney determinou que
o assunto voltãsse à sua consideração, uma vez que Sua
Excelência deseja deixar de lado as considerações tecnicistas, para dar uma solução humana ao problema, tornando acessível a casa própria ao maior número de
famílias. que é o..objetivo do Banco Nacional da Habitação, o que, infelizmente, não vem CLUllprindo, como
devia acontecer. Ocorre que, como também V. ExJ, eu
entendo que a presença da intermediação, através dos
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agentes financeiros, tornOu mais do que onerosa a deci~
são do Governo. Se nós pudéssemos operacionalizar o
sistema- e creio que até COm alguma criatiVidade, isso
poderia ser feito sem a presença dos agentes financeiros
-esses imóveis seriam adquiridos por preços muito menores ...
O SR. ROBERTO SATURNINO - Sem dúvida nenhuma!

O Sr. Nivaldo Machado - ... do que aqueles pelos
quais as famflias hoje os adquirem. Muitas vezes são
forçados a apresentar declaração de renda além da realmente percebida para que possam adquirir o imóvel -de
que necessitam, o que implica tornar, amanhã, quase que
inadimplente o mutuário, uma vez que o aumento da
prestação da casa própria sobe a ri i veis muito acimã daqueles em que é fixado Q_s_a_lârio. De forma que daqui a
pouco o que se ganhar dará apenas para se morar e nã_o
para viver, atendendo às necessidades básicas de subsistência. Assim, esta a problemática, à qual está atento o
Governo José Sarney, deve: ser -aqui debatida, como faz
V. Ex~, de forma mais minuciosa e até repetitiVa, para
despertar a atenção e a consciência dos tecnocratas que
entendem, talvez, que o Banco Nacional da Habitação
seja um banco comercial para auferir lucro, quando o
banco é puramente social. Essa a opinião que eu queria
oferecer a V. Ex~, agrâdecendo sua atenção.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
Senador Nivaldo Machado, pela sua opinião, pelo seu
aparte que, calcado no espírito público de V. Ex•, calcado no poder de observação, na acuidade e na inteligência
de V. Ex•, traz a contribuição que realmente conduzirá, a
única que pode conduzir, a uma solução para esse
. problema, que ê a elimio_ação da intermediação financeira._
Vê, Sr. Presidente, ainda agora a voz abalizada do Senador Nivaldo Machado, juntando-se aos demais, para
que, repetitivamente mesmo, como disse o Senador, afirmemos aqui que, nessa encruzilhada em que se encontra
a Nova República, só uma solução pode condizer com os
compromissos que tem com a população brasileira, que é
a de atacar o problema da intermediação financeira e,
por esta via, reduzir o fndice de reajustamento que te~á
que ser fixado nos próximos dias. Esta é a expectativa
não só dos mutuários, mas de toda a população brasileira, que compreende a importância desse problema e os
compromissos políticos que estão envotvid,Q~ nessa grave
questão, que hoje está so_b_julgamento.
Confiamos na sensibilidade do Presidente Josê Sarney,
ressaltada muito bem_ pelo Senador Aderbal Jurema,
mas também conhecemos o poder de pressão do sistema
financeiro, o poder de pressão também dos tecnocratas,
dos técnicos associados a esses interesses e, por isso mesmo, é que achamos do nosso dever usar esta tribuna para, repetitivamente, como disse o Senador Nivaldo Machado, dizer que a única s_olução é a da eliminação da in~ _
termediação financeira.
Muito obrigado a V~ Ex• (Muito bem1)

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

:J

O SR. JUTAHY MAGALHAES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vimos, pelo debate -provocado pelo Senador Roberto
Saturnino, que os Senadores do Governo encontram-se
preocupados com o problema da política económica,
sentindo que a nau está sem rumo, sentindo que o Governo, ao contrário do que se previa através daquele manifesto da Aliança Democrática, está, como disse o Senhor Senador Aderbal Jurema, na linha monetarista. Ao
contrário do que se esperava, o Govermo não combateu
a linha do FMI, talvez esteja dando mais do que Q próprio FMI esperava.
Mas sobre este assunto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pretendo falar na quarta-feira ou na quinta-feiTa
próxima. Hoje, o assunto é outro:
Enquanto a televisão brasileira rilostrou, cOril. certohumor, o povo nicaragUense vivenciando a lei de Lavoisier para transformar as coisas e sobreviver ao boicote
americano, Le Monde Diplomatique a dotou uma atitude
mais dramática ao intitutula~ interrogativamente o SetC
editorial;_ "Cenário cubano na Nicarágua?".

E mostrou que, após um quartel de sêculo, o panorama cubano parecia redesenhar-se na- Nicarágua, com o
embargo comercial total decretado no dia 19 de maio Iiitimo, pelo Governo Reagan contra: o regime de Manágua.
_
Enfim, constatando que embora não fosse aquela a
primeira medida de retorsão económica, adotada pelos
Estados Unidos, era sem dúvida a mais espetacular,
sobretudo porque levava à comparação. Nos anos sessenta, as medidas de retorsão econômica em relação a
CUba apressaram, s.em dúvida, o lançamento de Havana
nos braços de Moscou. De modo que, era de se_ imaginar,
no caso da Nicarágua, que as mesmas causas produzissem os mesmos efeitos, inclusive porque a referida medida se dava exatamente apôs- a terCeira visita de Daniel
Ortega à União Soviética.
E, como o prognóstico não parece irrealista, penso
que é nosso dever discutir neste plenário sobre a situação
inconfortável da nação centro-americana, no desejo, tãosomente-;-de conclamar a atenção de meus pares para
esse diffcil im-passe num mundO novamente rebipolarizado.
Na verdade, em 1979, quando se deu a derrubada do
regime de Somoza, a cena internacional parecia mais
pluralista e democrática, com uma certa participação de
nações outras no difícil diâlogo dos. dois grandes. E foi
com esperança e muitas promessas de ajuda que alguns
países, inclusive o Brasi1, saudaram o advento de um
noyo Governo.
Quanto a nós, estas promessas e-Stão docuinentadas na
XVII Reunião de Consulta da OEA, iniciada aos 21 de
setembro de 1978.
Nosso País votou favoravelmente a uma resolução daquele órgão no sentido de que a conduta desumana do
regime ditatorial imperante na Nicarágua, demonstrada
pelo Relatório da Comisssão Interamericana de J?ireitos
Hum~nos, era a causa fundamental da dramática situação que atravessav.a a sua gente. ConseqUentemente,
a solução para o probelam devia provir exclusivamente
daqu~le povo irmão, embora devendo inspirar-se nos seguintes princípios: substituição imediata e definitivà do
regime somozista, instalação de um governo democrático cuja constituição incluísse os principais grupos repre&entativos de oposição ao regime de Somoza e que refletisse a livre vontade do povo nicaragUense.
A reunião instou os Estados-membros da _OEA a empreenderem gestões a fim de facilitar uma solução duradoura e pacífica ao problema, no respeito escrúpuloso
do princípio da não intervenção.
Merecem ser reproduzidas algumas passagens do discurso que o Exbaíxador Alarico Silveira, representante
do Brasil, pronunciou na oportunidade:
"O Brasil reconhece que a situação da Nicarágua
se tornou, pela extensão e gravidade da violência,
pela existência de violações maciças e continuadas
aos direitos humanos, por suas repercussões na
tranqUilidade e paz regionais, uma situação'que requer, como efetivamente ocorreu, a especial atenção
da Organização dos Estados Americanos.
Não ficamos indiferentes a esse estado de coisas e
por isso perguntamos o que faier nesta OrganizaçãO
para ajudar a se chegar a uma solução política que
pusesse fim à -mortandade e aos graves sofrimentos
do povo nicaragUerise.
Tal solução deveria eliminar a violência e facili~
tar um resultado que permitisse alcançar a paz na
família nicaragUense, bem como a recomposição democrática de sua vida política.
Este esforço cabe, essencialmente, aos próprios
nicaragUenses, que são os únicos donos de seu destino. O qu_e os outros países desta Organização podem fazer, no futuro, é cooperar para facilitar e tornar menos penosa a própria evolução endógena na
Nicarágua. Não temos quer o direito, quer a inteção
_-de nos substituir à vontade do próprio povo nicaragUense.
-verificamos por outro lado, todos os paíSes da
região, que o povo nicaragUense deseja, como ê nor- - mal, um governo que represente todos os setores da
opinião, que tenha condições de enfrentar as graves
emergências e que seja capaz de levar adiante a tarefa de reconstruir democraticamente o País..
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Formado um governo que evidencie possuir ampla base consensual, caberá a todos os nossos países
fazer um esforço excepcional de ajuda humanitária
e econômica, para que a nação nicaragUense possa
cumprir a ta~efa de reconstruir-se e de normalizar
sua vida~ À respeíto, devo afirmar que o Brasil, em
nome dos ideais de solidariedade continental, se dispõe a fazer o máximo ao seu alcance para contribuir
à rãpida recuperação dos grandes sofrimentos que
afligem o nobre povo irmão da Nicarágua.
Assim sendo, a Delegação do Brasil votou a favor do projeto porque compartilha de suas grandes
linhas. Lamenta, contudo, que, a despeito dos esforços desenvolvidos por esta Delegação, o Projeto
apresente ainda lacunas, principalmente a ausência
de um apelo claro a todos os países no sentido de
não contribuírem de nenhuma forma, como por
exemplo através do fornecimento de a~mas, para o
ag_ravamento da situação."
Passados alguns anos desta declaração, não se pode
constatai: que a ajuda brasileira à Nicarágua tenha sido
realmente valiosa.
A contribuição que temos dado àquele povo para a
formação de recursos humanos é fruto de convênios culturais anteriores à_ revolução de 1979.
Alêm disso, e foi o chanceler da Nicarágua, o Padre
Miguel D'Escoto, quem o disse em 1981, o Brasil teve o
mêrito de ter combatido abertamente e ajudado a derrotar a idéia da formação de uma Força Interamericana de
Paz para intervir em seu país.
O Sr. César Cais -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Pois não. Ouço,
com todo p~azer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Cêsar Cais.

O Sr. César- Cais - Nobre Senador Jutahy Magalhães, V. Ex• faz um discurso muito importante sobre a
situação_ da Nicarágua e que tem sido objeto, inclusive,
de declarações sucessivas do Brasil em apoio à intermedlação dos países que fazem a Contadora. Agora, eu só
discordo um pouco sobre a ajuda do Brasil. Nós, na área
de minas e energia, fizemos um trabalho muito importante na Nicarâ,gua, desde a busca do petróleo ou identificação do petróleo e preparar para contratos de risco,
que foi feito pela PETROBRÁS, como também projetas
na base do_ ál~ool, de fontes alternativas em geral, todo
um treinamento têcnico, inclusive com a participação do
Governo do Estado de São Paulo na área de pesquisa
mineral, como prospecção de ouro. Fizemos todos os encaminhamentos possíveis para estudo de pré-viabilidade
d~-um canal interoceânico-entre Nica~água e Costa Rica,
tendo em vista que o Canal de Panamá não· tem largura
nem profundldade sUficientes, para graneleiros de grande tonelagem, interessando, em particular, à Companhia
Vale do Rio Doce. Nós, no Ministério das Minas e Ene~
gia, fizemos todo um trabalho político entre Nicarágua e
Costa Rica. V. Ex' sabe que Costa Rica esteve em vias de
romper relações com a Nicarágua. Eles têm um canal na~
tural, um canal interoceânico, que foi objeto de certo
acompanhamef).tQ por parte do Ministério das Minas e
Energia que, neste momento, sugeriu, e foi aCeito pela
Nicarágua e pela Costa Rica, um estudo de préviabilidade técnica e econômica desse canal. De moao
que, a rigor, nào foram feitas ajudas econômica.s maiores, inclusive porque a Nicarãgua não conseguiu cumprir
seus compromissos e o Banco Central e a CACEX não
dilataram qualquer novo crédito. agora, na parte de assistência técnica, na área de energia, foi muito alta, foi
muito grande mesmo. De modo que, dentro do que era
possível, na área do Ministério das Minas e Energia, durante seis aO os qUe eu estive como Ministro, foi feito um
tratamento especial à Nicarágua. Eu, pessoalmente, estive vãrias vezes na Nicarágua, inclusive por ocasião do
bloqueio pela armada norte-americana. Eu queria fazer
esse destaque, não para contestar os argumentos, ·mas
como fica registrado nos Anais do Senado, eu queria fazer o esclar~cimento de que, durante o Governo Figueiredo, nós procuramos dar toda uma assistência técnica
principalmente, a pafses i~mãos como a Nicarágua.
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Eu agradeço as
informações de V. Ex', Senador César Cais. O aparte de
V. Ex• fica fazendo parte do meu pronunciamento_~,_ __ __:
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corno disse V. Ex', não veio de encontro ao que eu venho
afirmando, mas, sim ao encontro do que declaro porque
eu não disseque o Brasil não tenha participado em nacfa;
pelo contrârio, é que cito inclusive uma afirmação do

Ministro das Relações Exteriores da Nicarágua que demonstra a importância do papel no Brasil, na questão
das forças interamericanas de paz.
Declaro, e reafirmo, que com relação às promessas
constantes do pronunciamento do Embaixador Alarico
da Silveira naquela reunião da Organização dos Estados
Americanos, o Brasil, na realidade, tem muito menos do

que aquelas promessas que mantinha como expectativa
para o povo nicaraguense.
Mas refiro-me, também, mais adiante- e V. Ex• vai
ver- a respeito desse canal que seria uma fonte alternativa do Canal do Panamá, demonstrando que inclusive
isto é uma das razões da discordância de opinião entre os
americanos e povo da Nicarâgua.
O Ministro das Relações Exteriores da Nicarágua dis~
se ainda:
, "Nós temos uma ~juda económica do Brasíl indispensável, principalmente no que nos é oferecido
sob a forma de importação de veículos fabricados
aqui e assistência técnica. lsto é algo que agradece-

mos muito, mas não é tudo nas relações entre os
dois paises."
-E eu penso que ele tem .razão. Isto não é tudo. t: preciso que façamos mais, econômica e politicamente.
Ê bem verdade•que o regime Sandinista tem sido criticado pelo tipo de governo que implantou e que não tem
correspondido à~ suas promessas anteriores de praticar a
economia mistu, o pluralismo político e o não alinhamento.
Evidentemente, qualquer ajuda àquele povo deve insistir na cobrança dos princípios derllocráticos de governo, cuja efetiva implementação tem sido contestada por
alguns grupos.
É inegável que, na Nicarãgua, tem havido censura e
pressões a alguns jornais, e a própria lgreja local, dividida entre uma hierarquia conservadora e a chamad<J, "I~
greja popular", faz parte de um difícil quadro político.
Também as seitas protestantes, acusadas de atlvidades
contra-revolucionárias tiveram seus templos ocupados e
fechados.
Enfim, &ào muitos o& grupos que críticam a perfor~
mance política do atual governo sandinista e que manifestam sua oposição em forma de guerrilha contrarevolucionària, que obriga a enormes gastos com a defesa e leva a uma maior exaustão da economia,
Não podemos deixar de reconhecer que, se tais fatos
são verdadeiros, eles necessitam de uma reversão para
que a Nicarágua sandinista possa contar com um apoio
mais dcc:isivo das nações latino-americanas, que pouco a
pouco, vão se avançando na via das conquistas democráticas.
Mas não se pode também esperar milagres económicos e políticos de um governo ainda não consolidado,
num pequeno país pouco desenvolvido, altamente dependente de seu vizinho norte-americano e forçado a
uma economia de guerra.
Se não quisermos ter remorsos futuros pelo fato de ha~
vermos contribuído para apressar o aiinhamenlo dos__ni_-_
caragüenses nesie ou naqudé bloco ideológico; -após-a
opção estreita entr~. "o ser Cuba ou Porto Rico", devemos fazer mais que simplesmente apoiar o Grupo de
Contadora ou repetir enf(!.donhamente o rol de princípios que consideramos sagrados e que forçam a nossa
não intromissão em assuntos ~strangeiros e o desejo de
não vermos a América Centrai Como palco de disputas
entre os super grandes.
Já se constatou a incoerênCia em queter levar ao auge
o não intervencionismo e a pregação retórica de uma solidariedade continental ou humanitária.
Penso que o Brasil subestima o seu potencial de influenciar quando se mostra sempre desprovido de poder,
de impacto ou de influência para alterar o rumo dos
acontecimentos, quer no que se relaciona com as grandes
potências, quer no que tange à própria Nicarágua.
Achar que só os países do Grupo de Contadora, por
serem também chamados,. "caribenhos''. são aptos a
compreender a crise nicaragUense e dar-lhe sugestões e
perspectivas de solução é desconhecer o peso especifico
de nosso paJ's no Continente.
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Não seria vergonhoso malograr após eventuais
tivas de reaproxiamação das partes interessadas.

tenta~

O que é estéril e pouco dignificante é a posição simplesmente principista, que vê no conflito características
estruturais e sistémicas, cuja solução e terapia dependem
de recursos e meios que ultrapassam as nossas possibil~
diades _econômicas, políticas ou diplomãticas.
Se o Brasil se sente impotente sozinho, certamente se.
fortalec_erâ associado com os seus vizinhos do continente.

E, do mesmo modo que se pensou numa atitude concertada frente_ a países credores para negociar as dívidas
externas dos países latino~americano, é imaginável um
concerto de nações americanas amigas para negociar
com os Estados Unidos um melhor relacionamento com
a Nicarâgua.
Reconheço que o procedimento norte-americano tem
a sua motivação, pois são antigas as pendências entre as
duas nações~
Nicarágua, a maior das cinco repúblicas centro- americanas, é motivo de especial preocupação dos Estados Unidos, por causa de suas possibilidades geográficas
pára a construção de um outro canal interoceânico.
Para alguns autores, a Nicarágua tornou~se uma das
mais turbulentas repúblicas latlno~americanas exatamente porque conhece o seu valor estratégico para os Estados Unidos e nào perdoa a grande nação do Norte por
ter dado prioridade ao Panamã na construção de um canaL
Por outro lado, os Estados Unidos, exercendo todo o
tipo de pressão para manter o seu centro de interesse, estão taJvez contribuindo para uma aproximação irreversíYel daquele pequeno país com o bloco SO\riético, sobretudo, se tem em vista a economia njcaragUense, que sempre
foi totalmente dependente dos recursos norteamericanos.
A pressão econômíca americana- começou em 1983,
com uma importante redução da quota de importação
do açúcar nicaragaense.
Prosseguiu, afirma o citado jornal Le Monde, com
. múltiplas intervenções de Washington junto a diferentes
organismos de financiamento internacional, em particular o Banco lnteramericano de Desenvolvimento, para
bloquear, com sucesso, os pedidos de crédito apresenta~
dos por Manágua.
Mas, embora tenha decrescido com regularidade, nestes últimos quatro anos, o intercâmbio comercial entre
Estados Unidos e Nicarãgua permaneceu importante e_
-os americanos continuaram sendo os primeiros fornece-dores da nação sandinista.
Agora, o embargo comercial tem valor de advertência
e mostra a determinação de Reagan de tudo fazer para
constranger os sandinistas a voltar ao ponto de partida,
em 1979. quando prometeram economia mista, pluralismo político e não alinhamento.
Assim, se o Congresso Americano impediu que o país
destinasse 14 milhões de dólares para subvencionar organizações anti-sandiniStas armadas, não estã coibindo o
Governo Reagan de agir no pleno econômico para debi~
-lH.ar ãinda mais uma economia absorvida enormemente
pelos seus gastos em armamentos.
Segundo o-periódico francês, a defesa abwrve oficjaj;
mente mais de um quarto do orçamento nicaragUense e
mobiliza energias, meios e homens que mais úteis seriam
se trabalhassem pelo desenvolvimento do país, onde o
Governo teve de decretar importantes altas de preços de
produtos de primeira necessidade, que aumentaram as
lamúrias da população fatigada.
O mesmo jornal explica:

. "Com encargos financeiros e humanos excessivos
para a sua defesa, uma dívida exterior de quatro bilhões de dólares, dificuldades acrescidas no seu fornecimento de petróleo, em razão das reticências do
México, o esgotamento de suas reservas de divisas, a
economia nicaragUense à borda da ruptura, vai ter
de se voltar mais ainda para os países do Leste para
tentar encontrar uma saída,"
E, ao que se anuncia, as viagens de Ortega a Moscou
receberam a promessa soviética de uma ajuda econômica
e diplomátíca, que, contudo, ainda não inclui uma ajuda
militar.
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Srs. Senadores, pelo que mostram os meios de comunicação, a Nicarágua se encontra num impasse fatal etC<rá de se alinhar.
Muitos americanos, inclusive assessores do presidente
Reagan, parecem admitir que a escolha foi feita e que os
sandlnistas já são aliados da União Soviética.
Eu penso diferentemente e considero que muita coisa
ainda pode ser feita para propiciar aos nicaragUense a via
media que significará, verdadeiramente: autodeterminação, independência, liberdade, democracia e pluralis-

mo.
Não considero de todo inútil uma proposta de mediação ou de diâlogo com os Estados Unidos. de modo a
mostrar, de maneira bi ou multilateral, que eles deviam
ouvir um pouco mais as ponderações nicaragilenses, deixando de beneficiar ostensivamente a região do Caribe,
com o fim evidente de isolar Manâgua e fazê-la render,
vez que toda virtude (mesmo a resistência) exige um
mínimo de conforto.
Com os sandinistas também deveríamos ter uma conversa- franca e fraterna que lhes assegurasse o nosso
apoio e o das nações americanas, caso pudessem demonstrar que, passadas as necessidades da guerra, eles
também poderiam construir um governo de paz e de ordem, onde, em clima democrático pudessem conviver todas as diferentes correntes de opinião e de partidos, e
deixassem bem claro, permitindo averiguações neste sentido, de que não dá sustentação a rebeliões em países vizinhos.
Pois, se o Brasil não tem nem o direito nem a intenção
de se substituir à vOntãde do povo nicaragUense, tem,
contudo, o dever de lhe manifestar efetivamente a sua so~
lidariedade, através de eficientes medidas de ordem eco~
nômica, política e diplomática, que evidentemente, deve~
riam ser mais do que mera retórica e enunciação de
princípios, muitas vezes, contraditórios.
A política externa do novo Governo certamente darã
uma boa ou má iínagem de si mesma conforme a habilidade e a sensibilídade que demonstrar para o encaminhamento da solução da difícil questão nicara-gUense.
Era o que tinha a dizer. {Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Wypych, (Pausa.)
S. Ex~' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. _
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC, Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Ministério da Aeronáutica, no dia 12 deste mês, sob
jUstificado Coiitentamento, deverá comemorar o 549 aniversário do vôo píoneíro do Correio Aéreo Nacional, o
popular CAN. entre o Rio de Janeiro e Sii.o Paulo, como
a semente que, lançada em terra fértil, não tardaria a
desenvolver-se para tornar-se a árvore frondosa,
sombreando e aconchegando o Brasil inteiro. Esse vóo
que até parecia tímido para os dias de hoje, no entanto
na época representou uma verdadeira epopéia, se consideradas as dificuldades do equipamento e a falta de estrutura que garantisse o seu êxito. E mesmo assim alcançou admirâvel sucesso!
Verdadeiros !caros, prosseguiram estimulados pelo
idealismo, somado à tC?-a_ci~~~~--1! _à_ brav_ura_J __d_il_~tªgd_o_
ou expandindO ~Cff'õrlteíra i:le bem servfr.
E os componentes do CAN, do corpo da FAB, de ontem e de hoje, sublimaram-se, beneficiando o povo brasileiro, especialmente do interior, com a presença periódica de seus vôos. Diante dos resultados positivos disseminados sem quaisquer recompensas, senão a do dever
cumprido, pode-se afirmar que o CAN teve e tem o sig~
~ificado de uma das bem inspiradas iniciativas, que desaguou no oceano dos mais relevantes_serviços prestados à
Pátria!
Fazia-se necessário um meio de estreitar os brasileiros
de todo o território pátrio; e o CAN, nascido Correio
Aéreo Naval e Correio Aéreo Militar, desde a sua concepção, sempre esteve à altura da sua finalidade.
E o vôo histórico realizado pelos bravos Tenentes Casimiro Montenegro Filho e Nelson Freire LavanéreWanderley, num frágil monomotor Curtiss Fledgling,
matrícula K-263, equipado com motor Wright Challenger _de 170 HP., plasmou no campo prãtico Uma realidade, o que antes semelhava a utopia,
Face ao triunfo inicial, robusteceu~se a convicção de
que a continentalidade dÕ nosso Pais reclamava um meio
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de estreitar os laços entre os nossos patrícios dispersos e
separados pela brutalidade das distâncias.
Com a presença do CAN pousando em campos mui~
tos dos quais improvisados e construídos sem técnica,
pois tudo era carente em nossa hinterlândia, surgia uma
nova esperança no espírito de quem se achava antes
abandonado dentro da própria pátria, refletida nos versos de Nelson de Araújo Lim~:

, ."De repente, ressoa vago e incerto
O ruído de um motor ... Agora perto,
Rasgando o tênue manto da neblina,
Fantâstíco avião branco aparece,
Plana e depois serenamente desce,
Aterrando, de man.s_o, na campina!"
O Senador Murilo Badaró, embora ainda jovem estu~
dante, testemunhou a chegada, em Minas Novas, do primeiro avião, quando seu pai, o saudoso Francisco Badaró, era o Prefeito.
E Murilo, em seu livro. "O Bombardino", descreveu a
alegria que contagiou seus coestaduanos e essa narrativa,
que lerei em seguida, espelha o interior brasileiro.
Eis;
.. "Parecíamos um bando de colegiais, vivendo a i-ngênua alegria da chegada do progresso. Lembro-me,
com precisão, de que fiquei paralisado quando meus
olhos contemplaram a elegante manobra do Beechbiplano para o pouso no aeroporto, levantando
enorme nuvem de poeira vermelha. Aplausos estrugiram à parada do motor e de dentro sai elegante
oficial, que mais tarcie vim a saber chamar-se Tenente La per. A banda de música inundou de som a
manhã batida pelo sol, e a população orgulhosa e
exaltada permanecia eletrizada na admiração_ da
mãquina de voar ali pousada. Expressões de espanto, vivas ao progresso, risos nervosos das donzelas
que disputavam o olhar da tripulação, manifestações patrióticas pelo êxito alcançado, Jacinto Josê
não cabia em si de orgulho e era pouco para os
aplausos. Eu não conseguia articular palavra. Embevecido pelo espetãculo, fui sendo arrastado para o
cortejo que iria ao centro da cidade.
Saudados como heróis, os bravos pilotos foram
homenageados com banquete no salão do grupo escolar, onde inflamados oradores se fizeram ouvir na
exaltação do feito. PouCo tempo depois a pista de
Minas Novas estava permitindo o pouso dos aviões
do CAN. Outras cidades do vale do Jequitinhonha_ e
do Mucuri foram construindo seus aeroportos para
iguaJmente receberem os aviões pioneirOs da FAB.
E a integração foi se completando."
Foi uma nova haura a soprar e a certeza do Brasil
atento e preocupado _com todos nós. Essa distinção,
como vocãbulo para adequar-se àqueles tempOs, atê
sombrios, especialmente aos interioranos, encheu-nos de
Orgulho tornando o nosso a feto mais profundo para com
a Pátria amada.
E nas nossas relembranças destaca-se, gigantemente,
Santos Dumont, o privilegiado por Deus, para inventar
o mais pesado que o ar, tornava-s~- "O Pai da Aviação".
E a partir desse vazio preenchido por esse talentoso
brasileiro, o nosso Brasil destacou-se diante do mul)do!
O invento regoztjà e ent).!siasma·:-Graças a isso o novo
engenho, voltado ao bem, se avpluma.
Com esse instrumento aeronáutico vem a criatividade
sob a inspiração" "de um grupo ·de oficiais- ideãlistas
como Eduardo Gomes, Lemos Cunha e Casem iro Montenegro, o Correio Aéreo Militar, encontrou, desde logo,
o mais decidido apoio do Ministro da Guerra, General
José Fernandes Leite de Castro". E Eduardo Gomes, a
partir daí, haveria de liderar esse sadio movimento e corri'
o seu entusiasmo permanente manteve acesa a chama do
CAN, pelo qual viveu, elegendo-o como se fora seu próprio Universal
Morreram Eduardo Gomes e seus seguidores do inicio; porêm, com o passar dos dias, mais firmes e presentes estão as suas lembranças!
Vou ao passado para render meu respeitoso e prOTun:---do tributo a todos que_p_articiparam·dessa luta desigual,
porque atê sem trégua, contudo sempre vencida ante o
idealismo de cada qual que sabia estar servindp ao Brasil. E com esse mesmo propósito saúdo os atuais componentes do CAN, em nome do povo acreano, que deSde

194?, graças ao saudoso José Guiomard dos Santos, pas. sou a usufruir essas benesses.
Ao Ministério da Aeronãutica, que abriga o CAN, as
nossas homenagens através do seu Ministro, o Senhor
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Octávio Júlio Moreira Lima.
--E" derúro desse mesmO princípio, não poderei deixar de
registrar a Data Nacional de Portugal, representada pelo
. "Dia de Camões e das Comunidades Port!lguesas", no
diã- de- hoje.
I! o nosso reconhecimento a essa raça intrépida que
nos gerou e plasmou uma nova civilização nesta parte sul
do hemisfério americano.
Ligados a nós por laços indissolúveis, quer pelo sangue, quer pela cuhura, Portugal vive em cada um inclusive no sentimento de gratidão pelo que fez em prol da
unidade territorial, lingOístíca e cultural do Brasil!
Portugal não é a pena~. "Jardim da Europa-à beira-mar
plantado" na estrofe feliz de Thomaz Antônio Ribeiro
Ferreira, porém o descobridor de terras e plantador de
civilizações como versejara seu poeta mãximo:
....As armas e os barões assinalados,
Que, da oddental praia lusitana,
Por mares nunca de antes navegados,
Passaram ainda além da Taprobana,
Em perigos e guerras esforçados
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edifiçaram
Novo reino, que tanto sublimaram;"
Quando se fala acerca de Portugal logo avulta-se a figura de Camões, mormente neste seu dia em que a sua
pãtria oficialmente o relembra, mesmo porque "Camões
cantou a história de seu povo e difundiu largamente com
seus versos a beleza estética, entrelaçada à integtação nacional".
Quem no seu despertar não leu Camões'?
Esse vate simboliza, sem favor 1 a grandeza do idioma
e, na expressão de Eugênio de Andrade,,"foi Camões
que deu à nossa língua este aprumo de vime branco, este
juvenil ressoar de abelhas, esta graça súbita e felina, esta
modulação de vagas sucessivas e altas, este mel corrosivo
da mel<).ncolia".
Os Lusíadas, obra prima de nossa língúa mater, com
qual seu autor perenizou na história escrita a brava
_nação portuguesa, é uma das jói-as da literatura mundial.
E Joaquim Nabuco, com a respeitabilidade de que se fez
credor junto a seus patrfdos, não lhe regateou aplausos:

a

, "Qualquer, porém, que seja o tempo decorrido,
escrevera o estadista brasileiro, a obra cada dia parece mais nova, e os louros do poeta são mais verdes, à admiração das gerações passadas junta-se a
das getações nascentes, e é dessa constante e universal homenagem que se faz a fama do cantor e do
poeta."
Ã comunidade portuguesa, que tem a sua representação no Brasil na pessoa do admirãvel diplomata Adriano de Carval_ho, o nosso efusivo cumprimento e a certeza
de cada vez mais os laços de amizade entre portugueses e
brasileiros haverão de estreitar-se em respeito ao passado como homenagem ao presente, eternizando~s_e no futuro!

O SR. PRESIDENTE (MáriO Maia)- Concedo a palaVra: ao nobre Senador Lourival Baptista, para uma breve comunicação.

O SR. LOURIVAL BAI'f!STA (PDS -SE. Para
uma breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A partir do momento em que· o Presidente José Sarney
-fiel a um dos mais sérios compromissos da Nova República, acionou o processo irreversível da implantação
da Reforma Agrãria, como uma das pré-condições para
erradicação do subdesenvolvimento do interior e do pau~
perismo das massas rurais, eclodiu, paralelamente, uma
orquestração de advertências, protestos e ameaças de
toda ordem, tanto no âmbito do Congresso Nacional,
como através da manipulação dos editoriais e das notícias, nos principais órgãos da imprensa.
Evidem:iou~se-, de imediato, a reação indignada dos intérpretes, arautos e segmentos -das chamadas._ "classes
conservadoras". apesar da frágil ideologia do conservadorismo ter perdido substância e perspectivas de sobrevi-

vência, numa conjuntura recessiva geradora de crises
econômíco-sociais, aparentemente insóluveis a curto
prazo.
O fenômeno, aliãs, não constitui nenhuma novidade, e
melancolicamente se repete, sempre que surgem propostas inovadoras de mudanças das estruturas anacrônicas e
peremptas da organização sócio-econômica predominante nas regiões-mais atrasadas .
Minõrias insignificantes e grupos privilegiados pelas
vantagens decorrentes do acesso ao crédito fácil, e da
proteção dos órgãos governamentais, lograram conquis~
tar o domínio das melhores terras, - como os perímetros molhados dos grandes açudes, para citar apenas um
exemplo, _:__ e das propriedades beneficiadas pelas ma~
lhas rodoviárias construídas pela União ou pelos Estados, de tal forma que as populaç_ões rurais foram, aos_
poucos, compelidas à fuga das migrações desordenadas,
em busca de oportunidades de sobrevivência na periferia
das principais cidades.
Despojados da posse da terra, os habitantes das zonas
rurais não teriam con_dições de resistir às calamidades alternadas das secas e das inundações, reduzidos como estavam, à pobreza absoluta, à miséria, à fome endêmica, à
desnutrição, às doenças e ao analfabetismo.
Enquanto isso, os proprietários absenteístas e insensí~
veis, adquiriram apartamentos ou mansões na periferia
das metrópoles da orla atlântica ... São estes, aliãs, remanescentes- de_um f~udalismo ultrapassado, que estão pro~
movendo, artificialmente, o movimento contrârio aos
primeiros ensaios de urna reforma agrária, a ser conduzida nos parâmetros da Constituição, do Estatuto da Terra, e da rigidez de uma cautelosa legislação.
O que importa assinalar é a corajosa e histórica decisão do Presidente José Sarney, no sentido de socorrer a~
populações despojad::~s e marginalizadas, que lutam pela
sobrevivência em condições extremamente adversas.

Em um primoroso artigo publicado pelo Jornal do
Brasil no dia 7 de junho passado, intituladQ. "Reforma
Agrãria no Horizonte", Dom Luciano Cabral Duarte,
Arcebispo de Aracaju e Membro do Conselho Federal
de Educação, comentou com a serenidade, a competência e objctividade caçacterísticas dos seus trabalhos, a desesperadora situação dos trabalhadores do campo, valendo a pena transcrever o seguinte tópico do mencionado artigo: .__"Permitam-me falar do caso do Nordeste,
que conht!çO bem. Dados oficiais informam que 27 milhões de hectares, nesta região, estão nas mãos de menos
de mil donos. Exatamente, são 779 os seus proprietários.
Por outro lado, dos trabalhadores brasileiros que recebem atê um salário ::nínimo, 45% estão no Nordeste. E
dos que recebem, no Brasil, até meio salário mínimo,
54% habitam esta mesma pobre terra queimada, vez por
outra encharcada por águas diluviais. O Presidente José
Sarney, Nordestino ele mesmo, tem o apoio de todos os
brasileiros de sensibilidade e bom senso, na arrancada
que anuncia, começando a Reforma Agrãria pelo Nordeste".
A Reforma Agrária, tão necessária ao Pais, não deve
servir de motivo para o desrespeito à propriedade privada ou de arma para os agitadores, que ludibriando a boa
fé do homem do campo, desejam apenas promover agitações das quais resultará, sem sombra de dúvida a desorganização da produção agrícola.~ necessário separar
o joio do trigo. Como bem sabe o ilustre Presidente José
Sarney.
Antes de encerrar breves cornentãrios desejaria relembrar que em t 968, a Arquidiocese de Ar acaju promoveu uma iniciativa pioneira denominad~. "promoção do
Homem do Campo de Sergipe" {Prhocase), adquirindo
cinco fazendas c_omunitárias.
À época, como Governador do Estado, autorizei o fi.
nanciamento das três primeiras fazendas, ao mesmo tempo em que promovi, nos limites das possibilidades governamentais, várias providências complementares que asseguraram o êxito daquele magnífico empreendimento
da Arquidiocese de Aracaju. Sobre o assunto teci consi- derações em um pronunciamento feito _desta tribuna.
A!;ora, decorridos 17 anos, Dom Luciano Cabral
Duarte, diVulga, em autorizado depoimento, a sua opinião a :exeqUibilidade da_Reforma Agrária.
São estas as razões pelas quais solicito a incorporação
do_seu valioso e oportuno artigo, ao texlo-des~pronun
ciamento.
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De fato, nos debates que se travam a respeito dos m<tis
importantes desalias que a Nova República tem de enfrentar, nenhum, certamente, ultrapassará pela sua importância, o que se refere à Reforma Agrária, - sonho
de_ muitas gerações de brasileiros e problema vital cuja
solução tem sido muito protelada. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

Jornal do Brasil - 7-6-85

REFORMA AGRÁRIA NO HORIZONTE
O anüncto pelo Governo Federal da implementação,
em caráter urgente, da Reforma Agrária, mobiliza a
atenção do País. A~ opiniões cobrem todo um arco de
1800, indo dos aplausos mais emocionais até as restrições
de tom frio e cerebral, desencorajadas e desencoraJantes.
. A cruel verdade é que o camponês do Nordeste e do
Norte do Brasil tem sido, durante toda a República, o
grande desamparado desta Nação. O Presidente Vargas,
numa atitude de precursor dos acontecimentos, deu ao
Brasil a legislação trabalhista que, bem ou mal, ofereceu
,a base para uma nova condição de vida aos operários e
aos trabalhador~ urbanos: oito horas de trabalho por
dia, férias remuneradas, assistência sanitária, aposentadoria.
O trabalhador do campo, desencantado, beirando o
desespero, espera atê hoj~ o seu Getúlio Vargas.
Permitam-me falar do caso do Nordeste, que conheço
bem, sem ser um especialista. Dados oficiais informam
que 2'7 milhões de hectares, nesta região, estão nas mãos
de menos de mil donos. Exatamente, são 779 os seus proprietártos. Por outro lado, dos trabalhadores brasileiros
que recebem até um salário miníma, 45% estão no Nordeste. E dos que recebem, no Brasil até rne.io salário
mínimo, 54% habitam esta mesma pobre terra queimada,
vez por outra encharcada por á'guas diluviais ...
O Presidente Sarney, nordestino ele mesmo, tem o
apoio de todos os brasileiros de sensibilidade e bom senso, nas arrancadas que anuncia, começando a Reforma
Agrária pelo Nordeste.
Mas, é o momento de ajudá-lo para evitar que mais
uma Reforma Agrária entre em deliqUescéncía, como
tem acontecido tantas vezes, pelo mundo afora, e sob
signos ideológicos diversos e opostos. Pois fracassou a
Reforma Agrária de Stalin, na _LJRSS. E não teve êxito
esta iniciativa na Polônia. Como também não logrou
bom resultado a Reforma Agrária _do México. E. a do
Peru foi um triste-fiasCo.- No Chile, a Reforma Agrãria
começada auspiciosamente por Alexandre Frey, foi radicalizada e posta no caminho da rufna por AHende, e o
atual regime do Presidente Pinochet não a resgatou.
Esta série impressionante de ins11cessos permitiu ao
Senador Roberto Cainpos, não faz muito, lançar no Senado seu pomposo desafiQ~ ''Apontem-me uma Reforma
Agrária que deu certo ... "
O Presidente Sarney tem, agora, a missão de levantar
esta luva derrotista. Mas, seu caminho não é_s.ó de pedras: é de estradas escorregadias, de lances mais do que
complexos, de ciladas, de obstáculos só transponíveis a
golpes de obstinação e lucidez.
O leitor estará se perguntando por que eu me atrevo a
escrever sobre o assunto. Aqui vai a explicação.
Em 1968, quando as incendiârias Ligas Camponesas
de Francisco Julião traziam seus guerrilheiros até o Estado ·vizinho de Alagoas, meti-me numa empreitada que
era um misto de audácia e risca calculado. O problema
não era, em primeiro lugar, barrar o caminho ao comunismo. A questão.primeiraeram os camponeses famíntos
e desempregados do Vale da Cotinguiba, vítimas do paradoxo de serem os pârias da terra, no_ vale de o chão
mais rico e apto à agricultura no território da Arquidiocese de Aracaju.
Assim surgiu, em 1968, a_ Promoção do Homem do
Campo de Sergipe (PRHOCASE), uma iniciativa da Arquidiocese de Aracaju, com o apoio decisivo do Governador de então, o atual Senador Lourival Baptista, Ano
por ano, a PRHOCASE adquiriu cinco Fazendas Co~u
nitárias. O Governo do Estado financiou as três primeiras. A quarta (2.000 hectares), a maior, foi comprada
com 3j5 do dinheiro fornecido pelos católicos alemães,
ti través daMisereor, l/5 doado pelo Governo do Esta~o

e 1/5 _como contribufçã~ do ex-proprietário. A última
Fazenda foi a de aquisição mais acidentada; consegui
que o então Ministro Cirne Lima, da Agricultura, doasse
à PRHOCASE um pedaço de terra (200 hectares), no
Município de Divina Pastora, terra ocupada desordenadamente por invasores, no tempo da SUPRA.,("O Sr.
tern coragem de meter a mão neste formigueiro~", me
perg~ntou o Ministro ... ) A Loja Maçónica Co!_inguiba,
·de Ar acaju, doou uma parte significatiVa do dinheiro
que faltava e alguns_ católic9s ofereceram outro tanto, e
assím compramos mais 200 hectares.
É com imensa tristeza que ouço a monótona ladainha
do fracasso das_ tentativas de colonização, feita entre
camponeSeS--PaUpérrimos do Norte e do Nordeste. Pela
graça de Deus, nossa experiência dei.! certo. Até hoje, em
pouco mais de 16 anos, transformamos a vida de cerca
de 1.500 pessoas. Ou seja: um nómero de quase 250
famflias de camponeses que viviam em extrema pobreza.
Hoje, cada familia possui um lote de 10 hectares, onde
trabalham o pai, a mãe, os filhos, as filhas. E, assim,
saíram da real miséria para uma vida de simplicidade
digna, ou, mesmo, de classe média singela, em termos de
Nordeste. Hâ agricultores que possuem 1.100 pés de coqueiros produzindo ...
Nosso métOdo de trabalho, aprendido penosamente
pelo caminho dos ensaios e erros, cabe num decálogo,
que não tenho espaço para expor aqui. Lembro apenas
nossa primeira norma básica: nllo fazer, de saída, doaçilo
do lote aos camponeses, que o venderiam. Inicialmente, a
terra é entregue em comodato, po-r·cinco anos, renovável
por igual período, se o camponês cumprir suas obrigações.
O fato é que esta fôrmula deu certo. Claro que é uma
gota d'água no oceano. 1:: um pequenino sfmbolo. Mas é
um símbolo: a Reforma Agrária é factível!
Visitando uma das Fazendas Comunitárias da PRHOCASE, em 1980, o Senador Jarba.s Passarinho, depois de
percorrer alguns lotes e indagar o que quis dos camponeses, entre pensativo e esperançoso, fez gravemente a se-guinte afirmação;, "Esta experiência tinha que ser imediatamente multiplicada por mil no Nordeste. Mas ... "
Que Deus guie os passos do PresidenteSarney e de sua
equipe. Eles não têm o direito de fracassar. O problema
não é só distribuir a terra. E atacar a questão, ao mesmo
. tempo, por suas várias faces tão desafiantes: a gleba, a
educação, a saúde, a assistência agrícola.
O- Presid-ente Sarney há de acertar, ajudando nosso
pobre camponês a erguer·se, com seus pés, acima do que
ele tem sido até hoje. Para tornar-se um homem, criatura
e filho de Deus.
Dom Luciano Cabral Duarte,
Arcebispo de Aracaju
Doutor em FHosofia pela Sorbonne e Membro do
Conselho Federal de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho, para uma breve
comunicação.
O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para urna
breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na luta pela reconquista das prerrogativas do Congresso Nacional, é ponto de fundamental importância o
ex-ercido da fiscalização dos atos do Poder Executivo.
Visando descer à prática dessas funções estou formulando, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, alguns requerimentos necessários à explicitação de
atos do Executivo que precisarão vir ao conhecimento
desta Casa.
Não é outro o sentido dos requerimentos que passo a

Ior:
REQUERfMENTO DE SOLICITAÇÃO DE
INFORMAÇ0ES AO EXECUTIVO
Senhor Presidente;
Requeiro à Mes~, nos__!ermos do art. 238, inciso
I, "letra a, do Regimento Interno~ que, co_nspante as
dispoSições do art. 239 e seus inCis-os, ·d~ m_çs.m_o Regimento, seja solicitado ao Poder Execut1vo mformar qu.ais_ a& cooperativas que_~~t~-~ in!!dimplentes
com o Banco Nacional de Crédito COoperativo BNCC, qual o débito de cada uma, quais as incidências financeiras sobre o débito e em que fase se encontra o processo de cobrança.
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Justificação
FreqUentou o BNCC em passado recente. o noticiãrio da imprensa brasileira, onde se dá conta da
exjstência de- roffibos finance-iros naquele Banco,
iguais ou superiores, aos do Sulbrasileiro, CoroaBrastel e outras intituições de crédito envolvidas nos
escândalos financeiros ocorridos no País.
COnStituindo aS Cooperativas clientela exclusiva
do BNCC é fundamental se conhecer o quadro de
inadimplência dessas organizações junto ao 'Bane~,
para se verificar a forma em que vem sendo procedtda sua administração.
Sala de Sessões, 10 de junho de 1985. -Martins
Filho.
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE
INFORMAÇ0ES AO EXECUTIVO
Senhor Presidente:
Requeiro à Mesa, nos termos do art. 238, inciso
I, alínea a, do Regimento Interno, seja solicitado ao
Poder Executivo, nos termos do art. 239 e seus incisos, do mesmo Regimento, informações se:
I - existe dentre as atribuições do .M obrai algum
programa ou projeto direcio"nado especificamente a
prostitutas;
I I - quais as conclusões do Relatório de Avaliação do trabalho executado pelo Mobral, no Estado do Rio Grande do Norte, envolvendo a mobili.. zaçã.o das prostitutas daquele Estado;
III- se há acumulação de cargos do responsável
pelo Mobral no Rio Grande do Norte, com o de Secretãrio de Estado.

Justificação
Houve no Rio Grande do Norte, um programa, a
meu ver sui generis, promovido pelo Mobral, mobilizando todas as prostitutas do Estado.
Como até :1gora não se explicitou--convenientemente as razões e os objetivos deste Programa,
achamos necessário o pedido de informações orarequerido.
Sala de Sessões, !O de junho de 1985.- Martins
Filho.
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE
INFORMAÇ0ES AO EXECUTIVO
Senhor Presidente:
Requeiro à Mesa, nos termos do art. 238 do Regimento Interno do Senado Federal, que, conforme
dispõe o art. 239 e seus incisos, seja solici~ado ao
Poder Executivo informar, com os esciarec1mentos
pertinentes, se o disposto na Portaria lnterministeriat n'~ 162 de 26 de maio de 1985, estâ sendo observado na nbei-ação dos recursos destinados a atender
a emergência ocorrida com as enchentes do Nordeste, inclusive as obras de reconstrução dela decorrentes.
Justificaçio
De há muito se fala em malversação de recursos
destinados ao Nordeste, onde uma secular indústria
~a mis~ria favorece toda a sorte de procedimentos
corruptos e corruptores.
O Governo, em boa hora, disciplinou a aplicação
de recursos ao Nordeste, atravês da Portaria ln terministerial n~' 162/65, dando poderes a:o Banco do
Nordeste do Brasil exercer a fiscalização dos recursos repassados pela SUDENE aos órgãos executores estaduais e municipais.
Como não se sentiu, até agora, os efeitos desta
medida, impõe-se requerer do Executivo as informações necessárias, por pertinentes ao exercício da
competêncía _fi~ca!izadora dp Congresso Nacional,
como o previsto-na letra b do inciso I do art. 239 do
Regimento Interno.
Sala de Sessões, 10 de junho de 1985.- Martins
Filho.
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Finalmente, Sr. Presidente, o
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE
INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO
Senhor Presidente:
_
Requeiro à Mesa, nos_termos do Art. 238, inciso
l,letr<). "a", tudo do Regimento Interno do Senado
Federal, que, conforme o disposto no Art. 239 e
seus incisos do mesmo Regimento, seja solicitado ao
Poder Executivo informar quais os critêrios adotados para selecionar, no Nordeste, necessitados com
direito a participar da Cesta Q.e Alimentos e qual o
controle exercido para garantir o rigor na aplicação
de tais critérios.
Justificação
É notório, em todo o País, o fato existirem no
Nordeste distorções gravlssimas- na efetívaçào de
programas sociais do Governo Federal, cujos benefícios são muitas vezesdireciona,dqs a, pessoas que

a eles não fazem jus.

--

Sendo o Programa de <:eStas de Alimentos passí~ ~
vel de estar sofrendo tais distorções, impõe-se solicitar informações sobre os critérios e os controles que
estão a presidi-lo.
_
Sala de Sessões, 10 de junho de 1985.- M~rtip~-
Filho.

São estes os requerimentos, Sr. Presidente, que estou_.
encaminhcmdo à Mesa para as providências regimentais.
COMPARE(EM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal- Euniçe Michiles- Raimundo Parente
-Alexandre Costa- César Cals- Albano Franco ___.:
Jutahy Magalhães- João Calmon- Moacyr Dalla __:_~
Murilo Badaró- Alfredo Canlpos- Henrique Santillo- Lenoir Vargas.
--O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Sobre a mesa,
comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-Sêcretãrio.

É lida a seguinte

Brasília- DF, 10 de junho de 1985.
Excelentíssimo Senhor
Senador José Fragelli
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Não podendo, por motivo particular, mais, me áusen,
tardo Pais nestes próximos dias, solicito a Vossa Exce,
lêncía tornar sem efeito à comunicação qUe fiz em 30ae
maio de 1985.
Atenciosas Saudações,- AlbanÕ Franco.

O SR. PRESlOENTE (José_Fragelli)- A comunicação lida vai à publicação.
O SR. P_RESID~NrE (José Fragelli)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa~se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr,
1Q-Secretâr1o.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• !37, DE 1985
Nos termos do art. L9.S, alfnca d, do Regimento ln ter~
no, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as
matérias c:;onstantcs dos ite_ns n9s. ~-a 7_ sçjam. subrn_~tidas
ao plénario em JQ, 29, )9, 49 e59lugarCs~-respectivamente. Sala das Sessões, JO de junho de _1985, """"7 Martins Filho.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
requérimento.
_ _
Os Srs. Senadores que o aprovam qUCfram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, soficito verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Será. feita a
verificacão solicitada_pc[o no_bre Senador Jorge kalume.

A presidência vai suspender a sessão por 10 minutos,
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a plenário.
Estâ suspensa a sessão.

(Suspensa às J5 horas e 46 minutos, a sessão i
berra às 15 horas e 56 minutos.)

rea~

0 sR: ~R_ESIÚENTE (Jó-sé Fragelli)- Está reaberta
a s_essão. Persistindo a falia_-de quorum, ã presidência se
dispensa de proceder a verificação solicitada.
--0. requerimento fica prejudicado.
Em ç_ºns~_qUéncia, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase_de votação, constituída dos Requerimento~_nQs.
57 e 58, de-I985;_Projetos d~ Lei do Se,nado n9_s. 26/7~, 2,
340, IS e~3_20, de I980, ficairfCorri a sUa a:Preclaçãõ ãdiada para a prôxima sessão ordinãria.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Volta~se â Hs~
ta de oradores.
Conce.dP a palavra ao nobre Senador Aderbal Jun!rila,
como Líder do Pf='l.

-o SR. ADERBAL JUREMA (PFL- PE. Pronuncia
o :seguinte discurso. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
VenhO-trazer à _consideração dos meus pares um as~
sunto bMtante p-olêmico.
·
Trata-se, sem dúvida, da propaganda para as próximas eleições de 15 de novembro, nas capitais e algumas
· cidades do interior ql.le eratJ.l administradas por Prefeitos
nomeados, como estâncias hidrominerais ~de segurança
nacionaL
·
O Globo de sábado publicou um editorial muito equi~
IibJ-ªÕO s_obre o assunto, porque, em verdade, Sr. Presidente, o problema da propaganda dos partidos nas rádios e te(evisões não pode ser regulamentado à base de
um narcisismo partidário exagerado, porquanto jâ temos
nas-rádios o Projeto Minerva, a Voz do IJrasil, e as televisões braSileiras esfrentam um alto custo de produção
para oferecerem aos seus telespectadores programas que
estejam· à altura do nível cultural do nosso País.
Por i~so é que passo a ler o editorial sobre o assunto, e
o leio com plena consciência da minha posição, porque
não sou um neófito no assunto. Fui superintendente de
rádio na minha terra, fui diretor de jornais e iniciei, no.
Recife, na Rádio Jornal do Comércio, as primeiras
mesas-re_do_ndas do Nordeste. De maneira que t~do isso
me dá, sem dúVida, alguma autoridade para dizer, alto e
bom som, destaJ.ribuna, que nós n~o podemos fazer do
rãdio e da televisão um apêndice dos partidos políticos.
Porque, do contrário, ao invés de nós estarmos respeitando a democracia, nós estaremos fazendo da democracia um íitstrumento de coação, penetrando em nossos lares, -à fórÇá, diariamente, em longos programas, as programaçõ~ políticas que nem sempre são recebidas, digase de passagem, de bom agrado pelo telespectador e pelo
radiouvinte.
Diz O Globo:
.. "APROPRIAÇÃO INDêBITA
Embora países de grande tradição democrãtica
desconheçam o instituto da propaganda poHtica
gratuita, pode-se admitir que dentro do contexto
institucional brasileiro o ãcesso mínimo aos rneios
de .comunicação patrociriãdõs pela Justiça Eleitoral
para os candidatos a postos eletivos represente garantia de autenticidade democrática. Por esse meio
estabelece-se uma equalização de_oportunidades entre postulantes de con.dição financeira distinta e,
particularmente depois da instituição do voto c;lo
anãlfabcto, favorece-se também a orientação de
considerável contingente de ~Ic~tores.
Inadmissível, porém, é que o ónus do acesso seja
suportado apenas pelas emissoras de rádio e televi-_
sào, quando_ a_sociedade cQmo um todo se torna a
_pres~tl1ívcl_~et:tefidá.ria_ do sistema d_~ gfatuidade.
Em verdade, se nós fôssemos ter cm conta a exigência
dos partidos no sentido de gratuidade, nôs iríamos chegar ao exagero da g_ratuidadc_ dos editoriais nos jornais e
dos anúncios da imprensa.
. ''lnfelizmélitc, o Projet9 de Lei n9 5.684, que dis~
põe sobre as eleições municipais de novembro pró- x.imo, incide no-mesmo erro de perfodos anteriores à
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Nova República e ainda acrescenta outras formas
de dis.torção no capítulo da propaganda eleitoral
gratuita pelos partidos políticos.
_
A Visão estatizante e paternalista da figura da
''concessão", levada a extremos nos últimos anos
dado o interesse do autoritarismo em faZer crer que
a radiodifusão privada decorria de um ato d~ "tolerância", de "condescendência" do poder público,
permeo"':l inclush:e círculos bem pensantes do País,
precisamente os que mais deveriam empenhar-se
por uma radiodifusão livre, independente e respon~
sãvel.
Ainda que com amparo legal, a convocação pura
e simples das emissoras para cederem gratuitamente
-a Suâ mercadoria aos poderes público-s., ou a candidatos a exercerem pOsições de mandato e de Governo, constitui__ apropriaç"ão indébita. e contraria os
mais elementares princípios da justiça, do direto e
_ga Constituição. Não há como deixar de indenizar
as empresas pelos custos da iniervcinçào ai"bitrâria e
ca~sadora de prejuízoS perfeitamente mensuráveis.
"Por aciSo Pode a lei ordinária determinar que os
candidatos viaj_em de graça nas empresas aéreas? Ou
que usem telefones gratuitamente? Pois são con<~es
sões. O serviço de transportes coletivos também
constitui_ ç-o_ncessão do po_der público, mas onde jã
se viu algum governo estadual ou mUnicíp-àl impon~
do a empresários de ônibus a _gratuidade da con,
duçào para políticos em _ç_ampanha?
Dentre as diversas formas de indeni;zação das
emissoras, a aceitação do valor do tempo concedido
como despesa operacional, para efeitos fiscais, pare-ee- ser a solução viável própria dos parâmetros e cri·
térios de uma sociedade de livre mercado e concor·
rência.
O Projeto n~ 5.684 surge na atmosfera da Nova
RepUblica, mas capricha em inovações punitivas
dos direitos das emissoras de rádio e TV. Pretendese, por exemplo, reservar para a propaganda gratuita pelo menos meia hora, durante sessenta dias anteriores ao pleito, no espaço entre 20 h e 22 h, quando
atua\mente o período noturno utilizável vai das 20 h
às 23 h. Trata-se de uma mudança altamente prejudicial às emissoras, pois alcança em cheio o chamado,_"horário nobre", tão importante em termos
publicitários quanto de audiência.
O § 3"' do art. !O estabelece que Q "horário não
utilizado por qualquer partido será redistribuído peJos demais."
Lembro que nas campanhas anteriores os partidos não
compareciam às rádios, não compareciam no seu horário; a rádio não podia substituir por outro partído e ficava tocando música, enchendo aquele tempo, prej_udicando o ouvinte, porque era uma improvisação. Agora
querem, no horário nobre, ir de encontro ao telespectador, porque na verdade o mais violentado de tudo issopermita o redator de O Globo- é, sem dúvida, o telespectador.
Co-ritinua· o editorial de O Globo, que eu peço que V.
Ex• considere lido:
.-"A Democracia jamais _obtêm vantagens reais de
situações impostas e abusivas de direitos privados.
É claro que a televisão e o rádio precisam estar à
disposição do processo democrático, reforçando e
alargando o campo do exercício da liberdade de ex·pressão. Só os regimes autoritários e ditatoriais que-rem o contrário. Toda a -questão e toda a sabedoria
residem exclusivamente na maneira de dar plena utilização democrática a esses prodigiosos instrumentos através de processos, meiOs e práticas -c-onsentã-neos: com o respeito ãos valores que o regime das liberdades çorisagra:"
Sr. Presidente, eu que fui o ielator da Lei Petrônio
Portdla, guc reformulou os Partidos, reforçando a possibilidade de ·noVõs partidos; estou agora diante de wna
Nova República quando informa O TSE que mais de 30
Partidos jã se apres.entaram pedindo registro. Se amanhã
nós tivermoS: 15 a 20 Partidos disp~tan~o nas capitais o
cargo d<: Prefeito, a televisão o rãdio nãõ terão tempo
para mais nada, terão que dar o seu tempo aos candidatos diariamente, e riós sereinos obrigados, em nossas casas. os nossos filhos, os nossos netos, a assistir programas que, muitas vezes, não nos interessam. De maneira
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que é preciso que se reúnam os líderes com 6 Ministro da
Justiça e procurem o bom senso e o bom gosto que tanto
recomendava o romancista Eça de Queirós.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ADERBAL JUREM A EM SEU DISCURSO.
O Globo -

8-6-85

APROPIAÇÃO IND~BITA
Embora países de grande tradição democrática desconheçam o instituto da propaganda política gratuita,
pode-se admitir que dentro do contexto institucional
brasileiro o acesso mínimo aos meios de comunicação
patrocinado pela Justiça Eleitoral para os candidatos a
postos eletivos represente garantia de autenticidade de-

mocrática. Por esse meio estabelece--se uma equalização
de oportunidades entre postulantes de condição financeira distinta e, particularmente depois da instituição do
voto do analfabeto, favorece-se também a orientação de
considerável contigente de eleitores.
Inadmissível, porém, ê que o ônus do acesso seja suportado apenas pelas emissoras de rádio e televisão,
quando a sociedade como u_!ll todo se torna a presumível
beneficiãria-do sistema de gratuidade. =Infelizmente~ o Projeto de Leí nl' 5.684, de 1985, que
dispõe sobre as eleições. municipais de novembro próximo, incide no mesmo erro de períodos anteriores à Nova
República e ainda acrescenta outras formas de distorção
no capítulo da propaganda eleitoral gratuita pelos parti_
dos p-olíticos.
A visão estatizante e paternalista da figura da Hconcessão", levada a extremos nos óltimos anos dado o interesse do autoritarismo em fazer crer que a radiodifusão privada decorria de um ato d~ "tolerância.. , de; ·~condescen
dência" do poder público, permeou inclusive circulo.s
bem pensantes do País, presisamente os que mais deveriam empenhar-se por uma radiodifusão livre, independente e responsável.
Ainda que com amparo lega], a convocação pura e
simples das emissoras para cederem gratuitamente a sua
mercadoria aos poderes públicos, ou a candidatos a exercerem posição de mandato e de Governo, constitui llpropriação indébita e c<!ntraria os mais elementares princí~
pies da justiça, do- direito e da Ccnstituiçã.o. Nã,o há
como deixar de indenizar as empresas pelos custos da in~
tervenção arbitrária e causadora de -prejulzos perfeita#
mente mensuráveis.
Por acaso pode a lei or~j!lâria determinar que os can·
didatos viajem de graça nas empresas a~reas? Ou que
usem telefones gratuitamente? Pois são consessões. O
serviço de transportes coletivos também constitui concessão do poder público, mas ondejá se viu algum governo estadual ou municipal impondo a empresários de ônibus a gratuidade da condução para políticos ein campanha?
Dentre as diversas formas de indenixação das emissoras, a aceitação do valor do tempo concedido como despesa operacional, para efeitos fiscais, parece ser a solução viável própria dos parâmetros e critêrios de uma
sociedade de livre mercado e concorrência.
O projeto n'~' 5.684 surge na atmosfera da Nova República, mas capricha em inovações punitivas dos direitos das emissoras de rádio e TV. Pretende-se, por exemplo, reservar para a propaganda gratuita pelo menos
meia hora, durante sessenta dias anteriores ao pleito, no
espaço entre 20 h e 22 h, quando atualmente o período
noturno utilizável vai das 20 _h às 23 h. Trata-se de uma
mudança altamente prejudicial às emissoras, pois~ alcança em cheio o chamadQ...horário nobre", tão importante em termos publicitários quinto de audiência.
O§ J9 do arLlQ estabelece que; "o horãrio não utilizado por qualquer partido será redistribuído pelos demais". Aqui o projeto abre a porta à prática de fraudes,
podendo multiplicar as oportunidades de acesso gratuito
a determinados candidatos e de qualquer maneira ludibriando as expectativas do público. Quem não tiver
competência para colocar no ar a sua mensagem não
deve poder passá-la a outro. E podemos logo imaginar a
pletora de partidos a surgirem apenas para poderem ''negociar" com outros a cessã_o de tais horários.
A transmissão de debates entre candidatos está prevista no parãgrafo 69 do mesmo artigo, mas ao legislador
não ocorreu que em alguns lugares faltam totalmente·

condições têcnicas (estúdios e câmeras) para viãbilizar a
hipótese.
--Exceto quando a lei, anterior à chamada Lei Falcão,
permite o entendimento, perante a Justiça Eleitoral, entre partidos e emissoras, o horârío eleitoral obrigatório
na verdade_ tell) prestado um desser_viço à causa do esclarecimento público. Seja por sua enervante a~~jduidade,
seja por sua cansativa duração e, principalmente, porre~
sultarem em interromper o curso normal de programação já arraigadas no hábito popular, os horários da
propaganda gratuita constituem-se freqUentemente em
aborrecimento e contratempo para quantos brasileiros
- e são dezenas de milhões- não dispõem senão da tereVIsão e do rádio como veículos de entretenimento, repouso mental e de difusão educacional, além do papel informativo que está na base da razão de ser dos meios de
comunicação de massa.
A democ-racia jamais obtém vantagens reais de situações impostas e abusivas de direitos privados. É claro
que a televisão e o rádio precisam estar à disposição- do
processo democrático, reforçando e alargando o campo
do exercício da liberdade de expressão. Só os regimes autoritários e dita to dais querem o contrârio. Tõàa a questão e toda a sabedoria residem exclusivamente na maneira de dar plena utilização democrática a esses_ prodigiosos instru-mentos através de processos, meios e práticas
consentâneas com o respeito aos valores que o regime
das liberdades consagra.
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Revogam-se as disposições em conJustificação

Através do Decreto-lei n9 1.944, de 15-6-82, o Presidente da República concedeu isenção do IPI, até 30-6-83,
sobre os automóveis com motor a álcool até 100 HP,
destinados á utilização como táxis. Com o Decreto-lei n9
2.026, de 1983, o favor fiscal foi estendido até 30 de setembro de 1983.
Esta proposição legislativa vem dar novo prazo a
isenção criada pelo Poder Executivo, em atendimento ao
justo reclamo de proprietários autónomos de automóveis utilizados para o transporte de passageiros~ Realmente, não se reveste de justiça tributária excluir da possibilidade da isenção do IPI os motoristas que não pude_ram adquirir seu automóvel para táxi, no curto prazo de
16 de junho de 1982 a 30 de setembro de 1983. Há de se
admitir, outrossim, que na época não havia posto de álcool em inómeras localidades do País, Ao mesmo tempo
que este projeto vem promover eqUidade na regência da
matéria, deixa de repetir como beneficiárias do favor as
pessoasjuríilicas, pois, tratando-se de empresas providas
com frota mínima, jã estão dotadas de capital suficiente
para garantir a lucratividade de seus negócios, ao con~
trário do motorista individual, cujas dificuldades opera·
cionais são incomparavelmente maiores.
O Sr. Jorge Kalume -

Permite V. Ex• um aparte?

Concedo a

O SR. CESAR CALS- Com muito prazer, nobre Senador Jorge Kalume.

O -sR. ctSAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} -Sr. Presiden~
te, Srs4 Senadores:
Hoje apresentei um projeto de lei do qual quero destacar alguns tópicos que considero importantes para o esclarecimento da Casa. Ele concede isenção do IPI para
táxis com motor a álcool e caminhões para condutores
autónomos, e abre linha de crédito da Caixa Económica
para financiamento desses veículos.
Havia o dec~e_to-lei de junho de 1982, que extinguiu o
-seu prazo, depois de prorrogado, em setembro de 1983.
E na ocasião muitas regiões, como a Amazônia, ainda
não dispunham de distribuição de álcool. De maneira
que este projeto de lei dá oportunidade àqueles que não
puderam usufruir as benesses do Decreto~lei anterior. Eu
vou ler somente os arts. 1<~', 2<~', 6'~' e o 8'~', por que são os
artigos mais importantes, e um pouco da Justificativa.

O Sr. Jorge Kalume - Primeiro, quero me congratular com V. Ex• pela apresentação desse projeto que isenta do IPI os motoristas de táxi. Vem V. Ex• reforçar uma
idéia da Velha República, como se convencionou chamar, e com isso está dando uma colaboração ao atual
Governo, ou dando prosseguimento a uma medida já
adotada anteriormente; portanto, é uma maneira de estimular o consumo de álcool, ou de se utílizar carros movidos a álcool. Parabéns a V. Ex•

_ 0 SR. PRESIDENTE (Josê Fragellí) palavra ao nobre Senador César Cais.

Art. J9 São isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados os automóveis com motor a â1cool
até 100 cv. com HP destinados ao transporte público de pessoas na categoria de ahiguel (táxi), quando
adquiridos por motoristas profissionais que, comprovodamente, exerçam a atividade de condutor autônomo de passageiros;
•

•

T·

~·A;;~;;· ·sã~ ·i~~~~~- d~.:iPi ·o·~-~~i~h~~\i~s~-nados ao transporte de carga sólida ou líquida, adquiridos por condutores autônomos de veiculos rodoviários;

.· .. A;{:-6; · ·Ã-;~-~r~~-~~~d~d~;~ ·d~ ·;~~~i~·;;~~,
tado do Imposto sobre Produtos Industrializados
guardará comprovante oficial de que o comprador
exerce a profissão autónoma de motorista de táxi ou
de transportador de carga sólida ou líquida, sob
pena da exigibilidade do tributo e demais encargos
estabelecidos na legislação específica.
Parágrafo único. Sendo falsa a prova feita pelo
comprador do veículo, sobre ele recairá a obrigação
do pagamento do imposto não recolhido, maneta~
riamente corrigido acrescido dos juros moratórias e
da multa cominada para a hipótese de fraude, sem
prejuízo da responsabilidade criminaL
Art. 8"' A Caixa Económica Federal abrirá
duas linhas específicas de crédito para fiitanciar a
compra1 por condutor autõnotno de passageiros ou
de cargas, respectivamente, de automóvel ou de caminhão; disPensado do Imposto sobre Produtos Industrializados nesta Lei.
Art. 99 ____ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação e vigorará pelo prazo de dois anos ..

O SR. C'tsAR CALS - Agradeço, nobre Senador
Jorge Kalume, e eu poderia dizer que este projeto já ha~
via dado entrada quando o noticiário da hora do almoço
informou que o Ministro das Minas e Energia está
apoiando este projeto pois vai apresentá-lo amanhã, no
despacho com o Presidente da República, José Sarney.

O Sr. Jorge Kalume- Então, V. Ex• merece mais louvores ainda, porque a idéia antedor foi de V, Ex• como
Mi nístro do Governo Figueiredo, e que agora está reforçando. Se o atual Ministro das Minas e Energia quer
adotá-lo é porque encontrou valor, interesse, na sua ideía. E já dizi~ Ch_\,j.rchill- e grave bem V. Ex• o que vou
dizer,:, ..em política leva vantagem quem repete idéias dos
outros." Certamente eu não digo que o atual Ministro
q_!lei_ra repetir idéia de V. Ex•, mas está louvandQ V. Ex•,
nesta oportunidade .em que o Brasil precisa fazer economia de combustível.

O SR. CE:SAR CALS - Agradeço a V. Ex•, e continuo:
O Projeto acrescenta na- isenção do IPI as compras de
caminhões por condutores autónomos, quando destinados ao transporte de carga sólida ou líquida. Essa espécie
de transportador enfrenta obstáculos superiores as seus
recursos para substituir velhos veículos e competir com
as grandes empresas do setor, conforme ponderam Sindicatos dos Condutores Autónomos de Veículos Rodoviários. Lembram o elevado preço de um camínhão novo
e do combustível. Informam ainda qu,e esses transportadores individuais ficam corn a menor parte dos fretes,
porque o setor é prati_camente dominado por empresas
meramente agenciadoras de cargas que, apesar de se intitularem como transportadoras, não possuem nenhum
caminhão mas apenas um escritório com às vezes um só
funcionãrio para conseguir as cargas repassá-las aos
verdadeiros transportadores, que são os condutores autônomos. Esse procedimento do mercado faz com que o
frete se torne mais caro e os transportadores autónomos
ganhem pouco,
Sob art. 69 é suprida sêria lacuna existente na legislação anter_íor, fixando claramente a responsabilidade
tributária da empresa vendedora e do comprador favor~
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cido com a isenção, na hTp-ófese de a·comprador não ser
transportador autônomo.
A presente Proposição ainda determina que a Caix.a
Económica Federal reabr~ uma linha de crédito para financiar compra de automóveis mOvidos a ãlcool por motoristas de táxis, à semelhança do que fez em 1982 e t 983.
~razoável que os motoristasautônomos não contemplados com essa assistência financeira, naqueles anos, possam fruir dela agora,_ ao adquirirem seu automóvel a álcool. Ordena, semelhantemente, outra linha de crédito
para financlamento de caminhões para transpOrte de

carga sólida ou líquida a condutores autônomos, a fim
de que possam promover a substituição de seus veículos
de trabalho.
Cabe lembrar desde jã a constitucicnalidad_e deste
Projeto, inclusive quanto à sua iniciativa. Já existC-ente·n.
dimento firmado no Congresso Nacional de que regência
tributária não se encoTICra"absorvida na matéria financeira, cuja iniciativa ainda se encontra reservada ao Presj~
dente da RepUblica, no art. S7, item I, da Constituição.
Não é afetada a despesa do Orçamento Federal, n~m sequer diminuída sua receita, pois a iserição tributária proposta viria tão-somente viabilizar aquisições de verculos
que, sem ela, não ocorreriam.
_
Devido ao alcance ~ocial das medidas aqui defendidas,
em beneficio dos transportadores autônomos de passageiros e de cargas, assim como dos usuários dos ser-viços
de transporte, conclamo os ilustre Congressistas no sentido de aprovarem este Projeto ainda no curso da corrente sessào legislativa.
Eu queria esclarecer ao nobre Senador Jorge Kalume_
que entendo que este projeto de lei já é fruto da experiência do Governo anterior e natura(mente estamos procurando substituir a gasolina por álcool em regiões que niquela época não foram contempladas, tirando dessa
isenção empresas que, às vezes, são meras agenciadoras e
não têm os problemas reais do condutor autônomo.
Como ·tarribém os cartrinhões para condutor autônomo,
por-que todo caminhão usado e com a manutençãõ âiffdl
também é altamente desperdiçador de combustível.
De maneira que, procuramos neste projeto não só a
ex}:leriCridif d-o-Governo-João Figueiredo, como dizem,
da Velha República, mas corrigir fambêm aqueles pontos que, na ocasíão, se mostraram falhos ou se mçstraram incompletos. Entendo que ê de_aJto signi_ficado so~
cial. ..
O S.-. Jorge Kalume- Essa colaboração ê fruto da experiência de V, Ex•

O SR. Cl!:SAR CALS_- Exatamente. Entendo que é
de alto significado social e peço, com esta leitura, o
apoio dos meus companheiros de Senado e do Congresso
NacionaL
Era o que eu tinha a_c;iizer, Sr. Presidente, (Muito bem!
Palmas).
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SE,
NA DOR CtSAR CALS NO SEU PRONUNCIAMENTO:
,

DECRETO-LEI W L944,
DE IS DE JUNHO DE 1982
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para táxis com motor a álcool.
O Presidente da Repúblic_a, no u~o das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta: ·
Art. \9 Ficam isentos do Imposto sob_re Produtos
Industrializados os automóveis Qe_ passageiros com mo~
tor a álcool até 100 CV (100 HP) de potência bruta
(SAE), quando adquiridos por:
I - motoristas profissionais que, comprovadamente,
exerçam a atividade de condutor autônomo de passageiros e desde que destinem o automóvel à utilização ilessa ·
atividade, na categoria de aluguel (táxi);
II- pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de trabalho, que sejam permiSsionárias ou concessionáriaS de
transporte público de passageiroS 1 na categoria__ _d.!;_aluguel (táxi), e desde que destinem tais veículos automotores à utilização nessa atividade.
___ _
Parágrafo único. Ressalvados os casos eXc_epciOnais
em que ocorra destruição completa do veiculo, o beneficio Previsto neste artigo somente poderã ser utilizado

uma única vez, na hipótese do item I, e em quantidade
não superior ao montante dos veículos integrantes da
frota da empresa à data da publicação do presente
Decreto-lei, na hipótese do item II.
Art. 29 Fica assegurada a manutenção do ctêdíto do
Imposto sobre Produtos Industrializados, relativo às
matérias-primas, produtos intennediários e material de
embalagem, efetivamente utilizados na industrialização
dos produtOs a que se refere o artigo anterior.
Art. 3~> Constitui condição para aplicação do disposto nos arts. I.,., e 29 deste Decreto-lei a transferência,
para o adquirente, dos correspondentes benefícios.
Parágrafo único. O Imposto incidirá, normalmente,
sobre quaisquer acessórios opcionais, que não sejam
.eg~uJpa:mentos originais do modelo de veiculo adquirido.
Art. 4~> A alienação do veículo, adquirido com
isenção, a pessoas que não satisfaçam os requisitos e as
c_ondições estabelecidas no artigo }9, implicará o pagamento, pelo alie"ilante, do tributo dispensado, monetaiiamente corrigido, com redução de l/3 (um terço) do valor
relativamente a cada ano civil transcorrido a partir da
data da aquisição.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste
artigo acarretará, além da exigência do tributo corrigido
monetariamente, a cobrança de multa e juros moratóríoS, previStOs ila legislação própria para a hipótese de
fraudé na falta de pagamento do-rmposto devido.
ArL 5:11_ O Ministro da Fazenda poderá expedir os
atas complementares necessários à aplicação- do disposto
neste Decreto-lei.
Art. 69 Este Decreto-lei entra.rã em vigór na data-de
sua publicação e vigorará até 30 de junho de 1983, revogadas as disposições em contrário.
__
Brasilia, 15 de junho de 1982; 1619 da Independência e
94~> da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Carlos
Viacava - Delfim NeUo.

DECRETO-LEI N• Ím6,
DE I• DE JUNHO DE 1983
Prorroga o prazo previsto no artigo 69 do DecretOoo
lei n? 1.944, de JS de junho de 1982.

o-presidente da:-Repúbtica, ·no- uso-da atri-bu-tção- que
lhe confere o artigo 55, Item II, da Constituição, decreta:
Art. 1"' _Fica prorrogado até30 de setembro de 1983
o prazo previsto no artigo 69 dei Decreto-lei n9 1.944, de
15 de junho de 1982, que conce-de is.enção do Imposto
sobn: Produtos Industrializadós para táxis com motor a
álcool.
Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em corltrádo.
_Bras.ilia, 19 de junho de 1983; 1629 da Independência e
959 da República. --:- JOÃO FIGUEIREDO - Ernane
Galvêas - Camilo Penna - Delfim Netto.
O SR.- PJfESIDENTE (José FÍ'ag_et!í) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA, Pronuncia
_o,seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. _Senadores:
Encontra-se em exame nesta Casa do Congresso Nacional matéria da mais alta relevância para nossas instituições. Está ela contida no Projeto de Decreto Legislativo n9]6, de 1984, que "aprova o texto da Convenção relativa à Liberdade Sindical e à Proteção do Direito Sindical", adotada em São Francisco em 1984, por ocasião
da 31 ~Sessão da Conferência Internacional do Trabalho,
da Organização Jnternacíona! do Trabalho.
De início, considero imprescindível frisar que o texto
da Convenção n"' 87 da OIT, em referência, não-se coaduna com os prinCípios estabelecidos no adigo--166 da
Constituição da República que, garantindo ser livre a associação sindical. prescreve em seus parágrafos:
"§ 19 Entre as f~nções delegadas a que se refere
este artigo, compreeJ?de-se a de arrecadar, na forma
da lei, contribuições para o custeio da ativídade dos
órgaos sindicais e para a execução de programas de
interesse das categorias por ele representadas.
§ 2~ É obrigatório o voto nas eleições sindicais,"

Pode-se considerar que, se na vigência_ da Carta de
1946 era discutfvel a constituciOnalidade do antigo imposto sindical, à vista do texto ora vigente, não resta
qualquer dúvida que a contribuiçãO sindical tem einba-
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sarnento na Lei Maior, ante a função delegada às associações sindicais de arrecadá-la.
No que concerne ao objeto específico da ConVenção, a
liberdade sindical, vemo-nos impelidos a sintetizar o
conceito expresso pelo eminente Mestre internaçional de
Direito Sindical, Bre:the_de la G~essaye, segundo o qual
ela compreen~e_ ~ár!às liberdades, a saber:
-liberdade de criar associações profissionais
sem autorização governamental e liberdade de dirigir esses sindicatos sem controle da administração;
-liberdade de agrupar num mesmo sindicato
todos aqueles que têm similitude de interesses profissionais e liberdade de federar entre si esses grupos, seja por categorias profissionais, seja por regiões;
_ ~--· -liberdade_ para os membros de uma profissão
de aderir a uma organizaçâ-0 à sua escolha e, reei·
proeamente, liberdade de não se associar ou de se
retirar do grupo ao qual estava filiado, de acordo
com suas convicções;
-liberdade para os membros de um sindicato de
fazer defender seus interesses pelo próprio sindicato
diante de outrus pessoas e diante dos poderes públi-

cos.
O conjunto destas liberdades é que caracteriza a
liberdade sindical.
Ao examinarmo-s a realidade institucional brasileira
nesta matéria, vamos verificar que, embora a norma
constitucional afirme ser livre a associação p(Ofissional
ou sindical, não resta dúvida de que o simples fato de ela
dispor que cabe à lei ordinária regular a forma de contribuição, a representação legal nas convenções colctívas de
traba-lho e o exercício de funções delegadas do poder
público, impondo, paralelamente, a obrigatoriedade dQ
voto nas eleições sindicaís, tais aspectos singulares, com
caráter impositivo, revelam, de forma inquestionável,
que a instituição sindical brasileira, por força mesmo do
conteúd_o_constitucional, não se harmoniza, não consoa,
não afina com o conceito de liberdade sindical inscrito
na Convenção n9 87 da OlT.
É evidente que o legislador procurou c_onciliar o
pri-ncípiü dll liberdade sindic:.J.l com as naturais limltae:ões que decorrem da largueza de ação que o Estado
reservou às mesmas entidades no contex.tQ _d_a vida institucional do País e que encontra fundada justificação nos
incentivos com que procurou estimular a vida sindical.
Nilo fora essa a intenção do constituinte e, por certo,
ele teria se limitado a enunciar, no texto do dispositivo,
simplesmente, o princípio de que é livre a associação
profissioflál ou sindical. Não o fez porque quis dar às associações um status de singular relevo no quadro institucional do País. Assim é que os sindicatos não representam apenas os interesses de seus associados, mas os de
toda a categoria; a eles, somente a eles, é que cabe o direito de celebrar convenções coletivas de trabalho que,
·equivalendo a verdadeira lei profissional, obrigam a todos os integrantes da categoria que representam; de outra parte, confiOu o Estado a eles, ainda, o direito de im~
por contribuições compulsórias que são devidas não apenas por seus associados, mas por todos os participantes
da categOria.
Diante deste quadro, impõe·se uma indagação qual
seja- a de saber, dadas as singularidades de nosso movi~
mento associativo, se as disposições da Convenção n9 87
relatívas â Liberdade Sindica[ e à Proteção ao Direito
~indicai adotada em São Francisco, em 1948, peta 3H
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, se
harmonizam ou são compatíveis com pressupostos cons~
titucionais vigentes em nosso Pais.
A resposta, como jã enfatizei de início, ê evidentemen~
te pela negativa, eis que vem estabelecido no artigo 29 da
Convenção, que:
:_"Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão direito de cons·
truir, sem autorização prévia, organizações de sua
escolha, bem como o direito de se filiar a essas orga.
nizações, sob a única condição de se conformar com
os estatutos das mesmas."
Infere-se daí que, em face da mencioriada Convenção,
a representação dos sindicatos, que deve ficar a cargo da
lei ordinária, de acordo com o estabelecido no artigo 166
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da Constituição vigente, refoge da moldura legal para
inserir-se, simplesmente. na vontade individual dos empregadores ou dos trabalhadores que se_ associarem a essas organizações.
Por outro lado, determinando a Convenção 87, que a
constituição das organizações sindicais indépende de
qualquer autorização, parece certo que esse preceito da
Convenção não se harmoniza com o princípio por via do
qual a lei deve regular a for_ma de constituição das mesmas. Ora, se isso ê que deve ficar a cargo da lei ordinária,
não corno faculdade, mas como imposição, não vemos
como se possa conciliar o preceito do instrumento internacional, que faz prescindir de qualquer autorização prêv:ia a constituição das organizações sindicais, com a norma constitucional que impõe à lei ordinãria dar o conteúdo formal e substancial às condições que devem reger
tal constituição e "que devem ser observadas pelos interessados.
-------~
Além do mais, cabe ressaltar, para que se evitem
quaisquer dúvidas a respeito do raciocfnio que ora desenvolvemos, que do fato de o inciso {9 do artigo 89 do
instrumento estatuir que "No exercicio dos direitos que lhes são reconhecidos pela presente Convenção, os trabalhadores, os
empregadores e suas respectivas organizações deverão, da mesma forma que outras pessoas ou coletividades organizadas, respeitar a lei" não se deve extrair conclusões em contrário do mesmo.
Com efeito, estabelecendo o texto da Convenção Internacional, logo a seguir, no inciso 2"' que.,..._ -

"A legislação nacional não deverá prejudicar
nem ser aplicada de modo a prejudicar as garantias
previstas na presente Convenção" - -·
deixa explícito que a legíSiação nacional não poderá subtrair às entidades sindicais o direito de se formarem, de
se constituírem, de se federarem ou confederarem, de se
administrarem, de viverem, enfim, conforme lhes aprouver.
Ora, a investidura sindical por ato do Poder Público,
característico da Legislação Qrasileíra, mas proscrito
pela Convenção 87. é a pedra angular do sistema da unidade sindical, e não instrumento de arb_H.tio onde hâ dependência das entidades sindicais em r~laâo ao Gover-

no.
Em conseqi.lência, fica evidenciado que os dispositivos
da Convenção n9 87 não se co_adunam com a regra contida no artigo 166 da Constituição, sobre a qual se erige
toda a estrutura de nosso sistema sindical.
Ressalte-se, ainda, que a Convenção n9 110, ratificada, entre nós, pelo Decreto Legislativo n'i' 33, de 1964, cui~
dou, entre outros aspectos, d~ .. liberdade sindicai" e seus
artigos 62 a 70 reprotluzem, com toda fidelidade e integralmente, os.artigos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 da Con~
venção n9 87. São estes artigos que definem e consubs~
tanciam a matéria tida como basilar da liberdade sindical segundo a Convenção nS' 87.
Examinado o texto da Convenção n"' I 10 pela extinta
Comissão Permanente de Direito Social do Mlnistêrío
do Trabalho, esta concluiu que, embora ratifica,d_a e pro~
mulgada como L_ei interna, Ja promulgação se deu pelo
Decreto n'i' 58.826.., de 14 de junho de 1966) a Convenção
não poderia ter apHcação em_ nosso país~ por manifestamente inconstitucional no que se refere àqueles artigos
acima citados.
Submetida a questão ao eminente mestre Adroaldo
Mesquita da Costa, então Consultor Geral da Repüblica, este, no Parecer n'i' 812, aprovado pelo Senhor Presi~
dente da República e publicado no Diário Oficial de 4 de
junho de 1969, concluiu, também, pela inconstitucionalidade daqueles artigos da Convenção n9 I 10 e sugeriu fos~
se a matéria submetida ao Procurador Gei'al da República, ao tempo o ilustre Ministro Décio Miranda.
Reconhecendo ele, que. os artigos 62 a 70 conflitavam
com o preceituado no art. 159 do texto constitucional de
então, submeteu à apreciação e julgamento do Supremo
Tribunal Federai, em 15 de agosto de 1969, a Represen~
tação n9 803, mediante a qual, argUindo a inconstituciç~
nalidade de tais artigos, requeria fosse ela julgada procedente.
Esta Representação teve longa tramitação. Acolheu~a,
parcialmente, a Suprema Corte, reconhecendo a incons-
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títucionalidade de locuções e expressões que entendem
ferirem o mencionado art. 159.
Cumpre notar que as inconstitucí011alidades apontadas têm aplicação aos artigos 2, 4 e 8, n9 2, da Convenção
n9 87 ora submetida à apreciação desta Casa, dado que
tais disposiçdes.são idênticas às mesmas dos artigos 62,
64 e 68, n"' 2, da Convenção n9 !!O. e apontadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Complementando o processo, foi transmitido o inteiro
teor do Acórdão ao Senado Federal que expediu a Resolução n~ 131, de 25 de novembro de 1980, e pela qual

·-"E suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 15 de setembro de 1977, nos autos da Representação n"' 803, do Distrito Federal, a
execução da Convenção Internacional do Trabalho
n"' 110, ratificada pelo Decreto Legislativo fl'i' 33, de
5 de agosto de 1964, promulgada pelo Decreto n9
55.826, de l4 de julho de 1966, nos seguintes dispo~
sitivos:
I - no artigo 62, as expressõe$. "sem autorização
prêviu" ~"com a condição única de se sujeitarem
aos estatutos destas últimas";
I - no artigo 64, a expressão ''ou suspensão";
111- no artigo 68, n"' 2, todo o texto."
Cumpre ressaltar, neste passo, ser pacífica na doutrina
a regra pela qual as Convenções a dotadas pela Conferên~
cia Internacional do Trabalho não podem ser ratificadas
com reservas, nã.o podendo, portanto, invocarem os Países Mêmbros qualquer exclusão nos textos que, assim,
devem ser adotados em sua integralidade.
As&im parece não remanescer qualquer dúvida quanto
ao fato de que a_ Convenção n9 87 não oferece condição
de ratificação pelo Governo brasileiro dado que seus dispositivos, notadamente os artigos 2, 4 e 8, não se harmonizam - antes discrepam fundamentalmente - com o
artigo 166 de nossa Lei Maior, conforme decidiu a Suprema Corte aQ julgar idêntica matéria, concernente à
Convenção n9 llü, nem com o princípio da unidade sindical, tradicional entre nós.
Para finalizar, Sr. Presidente, seria conveniente recordar que a recusa da ratificação pelo Congresso Nacional
não implicará em qualquer descortesia por parte doBra·
si! para com a OIT, nem -~ignifica que o País esteja des~
cumprindo as obrig<!ÇÕes assumidas perante aquele importante Organismo Internacional.
A Constituição da OiT obriga os Estados Membros·a
submeterem suas Convenções ao órgão competente para
a ratificação, não a ratificá~las, pois a natureza tripartite
da 'elaboração desses instrumentos, através de Delegações à Conferência Internacional que representam au~
tonomamente os Governos, os Empregadores e os Tra~
~alha~Q~es de cada País, não os compromete previamen~
te ã rátificaçào, sendo natural a não ratificação por inúmeros Governos.
Ueritre--os Países qu~jamais ratificaram a Convenção
87 encontram-se, além do Brasil, vários outros, entre os
quais alguns que apresentam pujante organização sútdical, como os Estados Unidos, a ln dia e a Nova Zelândia.
Ao contrário, muitos países dos que a ratificaram não
podem de nenhum modo ser tomados como modelos de
liberdade sindical, como a Albânia, a RSS da Bielorrússiit, Bulgária, Cuba, Hungria, Mongólia, Paraguai, Polónia, República Democrâtica Alemã, Romênia, Tchecoslováquia, RSS da Ucrânia, URSS e Iugoslávia.
Ora, encontrando~se ainda esse problema e esse estudo
nas nossas Comissões, nos antecipamos, Sr. Presidente,
com esse estudo que será publicado e teremos a preocupação de encaminhá-lo às demais Comissões que estu~
~_am o assunto,_ de vez que julgamos, pelos estudos que
fiz~mos e pelos pareceres que consultamos, a inconveniência para os nossos meios de empregados e de empregadores e do próprio Governo.
Eram estas as considerações que me cumpria trazer ao
conhecimento de meus ilustres pares, preocupado com o
fato de que, se aprovada tal Convenção pelo CongreSso
Nacional e transformada em lei, não possa ela viger no
País_ por contrariar a Constituição da República e subverter, sem amplo debate prévio, toda a organização sindical brasíleira, fundada no princípio da unidade sindical.
Era, Sr. Presidente, o que me trazia a esta tribuna.
(Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL- PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Comemora~se hoje, o cinqUentenário da Organização
InternaciOnal dos Alcoólicos Anónimos do Brasil, enti~
dade das mais respeitáveis pelo trabalho que desenvolve
no sentido da recuperação de alcoólatras.
Além da responsabilidade social, Sr. Presidente, uma
espécie de compadecimento ontológico por essas criaturas, levam·me a dar uma palavra sobre os males do c-on~
sumo excessivo de bebidas alcoólicas e sobre a ação beneméríta -desta instituição cujo cinqUentenário hoje se
comemora.
O alcoolismo no Brasil vem se tornando um flagelo
que causa danos assustares ã sociedade. Em 1983, ê a última estatística confiáVel que temos, a DiviSão Nacional
de Saúde Mental, do Ministério da Saúde, estimou em
6,5 milhões o número çie alcoólatras no Brasil, ou seja, o
equivalente a 5% da população geral, algo como toda a
população de um Estado como o Paraná.
O alcoolismo foi enquadrado, pelo Ministério da Saúde, como a segunda causa de intçmações em hospitais
pisquiátricos no Brasil, e só no Estado de São Paulo 3
mil leitos hospitalares são ocupados diariamente por alcoólatras.
No que dlz respeito à rnorbi·mortalidade vamos verificar que, em l9~, morreram no Brasil pelo menos 9 mil e
500 pessoas acometidas de cirrose hepática e outras
doenças crónicas _doJigado, em conseqUência ao consu~
mo excessivo ae álcooL Calcula ainda o Ministério da
Saúde que o_ consumo excessivo de bebidas alcoólicas
mata 10% mais do que a hepatite, 5,7% mais do que o
câncer de esófago, 4,5% mais do que a leucemia, e tudo
isso sem falarmos em outras doenças mal contabilizadas,
como as polineurites, as íntoxicações agudas, a sindrome
de Korsakov e a dipsomania em si mesma.
As conseqUências sociais do alcoolismo, no Brasil, teriam que ser desastrosas, Sr. Presidente. No campo do
tr:abalho, por exemplo, vamos verificar que 5% dos trabalhadores brasileiros são alcoólatras e, como tais, com~
pletamente improdutivos, comportando-se apenas como
ónus sobre a folha de pagamento e encargos sociais das
empresas em geral.
O alcoolismo_ ê_, em resumo, o maior problema de
farmaco-dependência do Brasil. Suas conseqUências irreversíveis sobre o organismo se instalam tardiamente, em
geral numa média de 10 anos após o início da doença.
Mas, como são seqUelas em geral gravíssimas, o hábito
precisa ser interrompido tanto quanto possível precocemente. Infelizmente, os Governos, os Estados, as ações
de saúde pelo mundo afora têm-se revelado impotentes
no controle dessa endemia. As principais medidas ainda
são as tradicionais: educação das populações para que se
abstenham de beber em excesso. a identificação, o tratamento e a reabilitação dos chamados bebedores renitentes.
No Brasil, o tratamento ao número crescente de alcoólatras geralmente é feito com uma intervenção inicial
bastante prolongada e posteríor encaminhamento ao
ambulatório. Os serviços de ambulatório, que teriam por
finalidade manterem os pacientes sem o uso de álcool,
têm apresentado resultados insatisfatórios a esse respei. to, por várias causas; desde o excesso de pacientes a se·
r-em atendidos atê a pouca disponibilidade de profissio~
.na! médico para exercer uma atitude mais eficaz nesses
CáSOS.

O resultado é, inevitavelmente, um crescente número
de recaídas, reinternações e licenças para tratamento.
Ora, Sr. Presidente, paralelo a essas açôes, tem se ob~
servado alguma esperança, um tipo de atendimento aos
alcoólatras que conseguem escapar ao círculo vicioso
considerado.
O Sr. G•briel Herm~- Permite V, Ex• um aparte?
O SR- MARCONDES GADELHA -Ouço V. Ex•
O Sr. Gabriel Hennes - Nobre Senador, já vi uma
campanha nesta Casa que merecia mais continuidade:
foi a campanha contra o fumo e seus malefícios. E vi atê
comentários de alguém, depois, com muita tristeza, dizendo que significava o fumo pelos impostos e pelas re~
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servas que trazia para o Tesouro. Tive oportunidades de
o Sr. Roberto Wypych- Senador Marcondes Gade-.
lha, 0 assunto que V. Ex~. com tanta propriedade, abordizer à pessoa que essas mçsmas empresas, que pagavam
mais impostos do que o val_Qr__ c;ia matéria-prima e da
da da tribuna nesta tarde, é da maior importãhcia num
mão-de-obra do fumo, também estavam entre as- que
País subdesenvolvido como é o nosso, onde o c_onsumo
maior lucro tinham a cada ano neste Pafs, e também as
de álcool supera, inclusive, todas as estimativas que se
que maior número de males cometiam contra a saúde
possam fazer. Não é apenas o Brasil o grande consumidos brasileiros e dos fumantes. Cara Senador e amigo, V·
dor de álcool. Ainda agora, estamos tomando conheciEx_!- estã trazendo outra matéria muito importante: _os
menta, através da imprensa, de que a Rússia acaba de tomalefícios do ãlcool. É reaJmente doloroso, e o pior e
mar uma medida violenta contra os alcoólatras, proibindo de vez o consumo das bebidas alcoólicas daquele
mais grave é que ele atinge os que podem comprar e pagar pelas bebidas caras, mas atinge também e treme~da-:__ _____ Pa!s; Se um país como a Rússia, um país frio, onde o
consumo de bebida alcoólica chega a ser até necessário
mente o pobre trabalhador, o pobre lavrador, o pa1 de
família humilde Que, muitas veze!>, através do álcool, vai
para a sobrevivência da população, para aquecer- diaté a destruição de tudo o que tem de melhor, que é a sua
gamos assim - o organismo, a fim de que ela possa
própria família. Por isso, quero me congratular com V·
sobreviver aos rigores do inverno, essa medida, na verdaEx', por ter trazido este assunto,_mesmo com ~ta Casa
de, atinge violentamente atê os setores de produção, taotão vazia; mas, talvez outro venham para trazer notfcias
to assim, que o governo russo acaba de tomar uma prodo que o álcool faz de mal a esta Nação, do que o álcool
vidência, uma medida, destruindo completamente todos
os alambiques da Rússia. Quem sabe se no Brasil pudés·
faz de mal à destruição das famílias. Congratulo-me com
V. Ex!- pela oportunidade do seu discurso.
semos tomar uma providência similar, restringindo tant_o
quanto possfvei o consumo, principalmente da cachaça,
que
tem sido a mercadoria de maior consumo por_parte,
O SR. MARCONDES GADELHA - Muito obrigaprincipalmente, daqueles que ganham salário mínimo. O
doaV.Ex•
operário brasileiro, na sua grande maioria, mas princi~
V. Ex• suscita o problema do fumo, que tambêm é Utn
palmente do campo, quando recebe o seu ordenado no
hãbito de conseqUências gravíssimas. Estatísticas profim do mês, antes de ir para a sua residência, já deixa 20
vam a incidência de inúmeras doenças, com uma freou 30% desse ordenado no botequim da esquina, consu~
qUência estatística bem mais acentuada nos fumantes do
mindo-em altas doses a famosa cachaça. Parabenizo~me
que nos não fumantes. Esse é um problema gue. realcom V. Ex• pela oportunidade do seu pronunciamento,
mente, merece estudos sêrios:Temçs aqui na Casa__o Senesta
semana em que se comemora os 50 anos da campa~
nador Lourival Baptista, que tem-encetado uma campanha dos AI_coólatras Anônimos. Tenho certeza de que o
nha sistemática e obstinada também, contra os rnales do
pronunciamento de V. Ex' terá uma grande repercussão
fumo, com algum resultado. De modo geral parece que,
nacional pela importância com que está sendo revestido.
no mundo todo, a luta contra o vício de fumar, está senMUito obrigado.
do vitoriosa pelo esclarecimento contínUo à população,
pela criação de uma atitude mental mais resistente das
O SR. MARCONDES GADELHA- Obrigado a V.
novas gerações ante as tentações do fumo. Agora, infe-.
Ex•, também por suas observações, nobre Senador Ro~
lizmente, nobre Senador, se o número de fumantes- estã
berto Wypych~
dimint.iíndo progressivamente, se o número de cigarros
V. Ex• enumerou alguns países onde se bebe, talvez,
consumidos está diminuindo no murtdo todo, fazendo
mais do que 'na América Latina e seguramente mais do
inclusive com que as empreSas que se dediCam a indusque no BrasiL Citou o caso especial da Rússia Ql!e adotrialização do fumo passem a derivar, agora, para outras
tau medidas coercitivas para coibir, não só o abuso, mas
atiVidades, se essa campanha está sendo bem -sucedida
até mesmo o uso de bebidas alcoólicas. Se bem entendi
no mundo todo, infelizmente o mesmo não é verdade
as colocações de V. Ex' É provável que a Irlanda seja o
com relação ao ãlcool. lnfelizmc;ote, o consumo de bebi·país de maicir consumo per caplta de álcool do mundo.
da alcoólica e, o que é pior, a dependência do álcool está
Não sei se aqui no Brasil teria sentido tomarmos mediaumentando assustadoramente no mundo todo, Não hã
das mais drásticas no controle de fabricação e do,çpns_Y.~
, uma explicação razoável, não há expHcação plausível
mo de bebidas. Talvez em regimes mais fortes, do ponto
para esse fenômeno, porque ninguém sabe exatamente
vista político, talvez em regimeS mais autõiitários,
porque até hOje -a ciência mêdíq_ não conseguiu lobrígar
através da repressão, se consiga baixar o consumo do ál~
a causa, a razão precisa que faz o indivíduo começar a
cool e seus derivados, mas a experiência tem mostrado
beber e se tomar dependente física e-psicologicamente do
que em países de postura política liberal o resultado tem
ãlcool. Antigamente havia uma tendência para associar
sido quase sempre adverso, Em geral, apenas desenvolve
o consumo de álcool com certas depressões ditas situa-um mercado negro, um mercad_o paralelo de bebidas alcionais ou reacionais; ou seja, o indivíduo que tinha um
coólicas.~ o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, no
grande trauma na vida, o indivíduo que sofria aperêfa definal dos anos vinte, começo dos anos trinta, quando imum ente querido ou que tinha um grande insucesso saperou a Lei Seca que, na verdade, serviu como um ~ubsí
cia(, econômico ou financeiro, encontrava na bebida
dio ao crime, serviu como um estímulo para ações subuma forma de restauração do seu gosto pela vida, the
reptícias, não apenas no que diz respeito ao ato de burlar
zest of life, como chamam os autores da literatura inglea lei, mas também ao desenvolvimento de ações violensa. Mas hoje se sabe que o afcoofismo alcança indistintatas, extremamente perigosas, que obrigaram o estado a
mente qualquer tipo de indivíduo no seio da sociedade,
rever a sua posição e assumir uma atitude mais cauteloqualquer que seja a sua raça, qualquer que seja a sua desa, tentando diminuir o consumo de bebidas, mais p:lo
nominação religiosa, qUalquer que seja o seus status
esclareciment.o, mais pela pers_uasão, do que propnaeconômico-financeiro, qúãlQuer que seja ·a: sUa atitude
mente pela força. Ressalte-se ainda, que os Estados Unidiante da luta pela vida, esteja b_em ou mal situado, seja
dos tinham uma rede de controle, uma rede de fiscalibem ou malsucedido; não importa porque não se sabe
zação muito mais desenvolvida, muito mais capacitada
com precisão, não se sabe com exatidão, porque esse
do que a que temos hoje, mesmo se tomarmos em termos
vício devastador atinge indiStintarilente um nómeró tã_o
relativo~. D_e modo que seria dificil conseguirmos um r~
grande de pessoas. De modo que, não dispondo de mecasultado expressivo por este caminho, porque- veja V.
nismos corretos ainda para um diagnóstico preciso da siEx• - também se tem tentado o mesmo com relação às
tuação e das causas do vício de beb~r. corremos um ris~o
chamadas drogas pesadas, ao tráfico de coc,aína, ao t.r~fi
muito grande da dis~eminação progressiva dessa doença,
co de heroína, para não falarmos na popular e tradicioporque afinal o alcoolismo é uma doença como outra
nal maconha ou marijuana, e apesar do rito de tratamenqualquer. Não dispondo a sociedade de mecanismos de
to desses crimes ser extremamente sumário e as açõ~s
defesa, está exposta ao esgarçamento do seu tecido, que
também severas, _não se tem conseguido resultados muito
o atinge pela cêlula bâsica que é a própria família.
auspiciosos, até aqui.
_
Dir-fhes-ia sem medo de errar, Sr. Presidente, Srs. SeEmb-ora deva ser sempre cogitado o impedinlent? definadores, que provavelmente não há uma só família neste
nitivo da produção e consumo de álcool no Brastl, não
País que não tenha uma pessoa amarrada, atrelada aos
creio que, neste momento, se possa colocar is~o em prátigrilhões terríveis e presa:ao negrume do alcoolismo.
ca mas -vale a advertência de V. Ex• Pelo ngor de sua
pr~posta, tenho a convicção de que V. Ex~ também está
o Sr. Roberto Wypych- Permite V. Ex~ um aparte'?
imbuído_do risco que Q alcoolismo representa par~ aesO SR. MAR CONDES GADELHA - Ouço V. Ex•
tabiJ.idade deste País e para o progresso e desenvolVImen-

de __
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to desta sociedade incipiente, que ê a do Brasil no momento.
O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• me permite um aparte,
Senador Marcondes Gadelha'?

O SR. MARCONDES GADELHA com prazer.

Ouço V. Ex•

O Sr. Hélio Cueiros - Nobre Senador Marcondes
Gadelha, V. Ex• produz um estudo muito lúcido e muito
atual sobre o problema do alcoolismo n.o Brasil, que
aliás é um problema de todo _o _mundo, como outros
apartes jâ demonstraram aqui. Quero enfrentar a ques~
tào sob outro ângulo. V. Ex•, como médico, faz muita fé,
e está certo, na educação do povo em formação. Mas eu
também acho que aqui no Brasil não só o alcoolis.mo das_
camadas pobres, onde só tomam cachaça, deve ser com~
batido, proque o homem pobre está prejudicando a si
mesmo, se autodestruindo, mas aquele da classe média,
aquele, para usar o nome da moda, do colarinho branco,
prejudica não somente a ele mesmo, mas aos outros também. Quero me referir especificamente ao abuso de mo·
toristas bêbados no volante dos carros. E um absurdo a
legislação brasileira considerando esses criminosos como
criminosos eventuais, cfiminosos acidentais, criminosos
culposas e não dolosos. A legislação brasileira de trânsito, a legislação brasileira penal tem de ser modificada,
para impedir que essas pessoas, no volante dos carros,
cometam o.s piores desatinos nas ruas de todas as_cidades
do _Brasil. Não é só 9 fato, nobre Senador Marcondes
Gadelha, daqueles motoristas que atropelam e matam,
mas aqueles que andam perigosamente nas ruas do Brasil com os pedestres tendo que se livrar, saltar de todas aa
maneiras para não serem atingidos. Embora a Lei de
Contravenção Penal considere uma contravenção, a ver~
dade é que nunça_ Vi; a(j_ui no Brasil, na minha vida, nenhum policial correr atrás desses desatinados motoristas,
bêbados, qUe põenl em risco toda a população brasileira.
De modo que, este é o momento, já que V, Ext. trata do
assunto sob o ângulo da medicina e da educação, de pedir que lambêm se modifique a legislação brasileira, porque o cidadão no volante mata, atropela e nada lhe acontece. Geralmente o cidadão é atingido no meio da rua, e
o meio da rua, como se diz aqui no Brasil, é do carro, do
ve"ículo, ao contiãrio dos países civilizados, onde o pedestre tàmbêffi tem vez na rua. O motorista vai ao advogado, vai ao juiz, onde algumas vezes são oferecidas denúncias, mas o motorista responsável raríssimas vezes é
condenado e sempre que é condenado recebe uma pena
levíssima; pOrque é c_onsíderado crime cUlposo. De modo
que, aproveito esta oprotunidade para sugerir essa modi~
ficação na legislação brasileira, Claro que o certo, o racioilal, o definitivo,- é á educação do povo, mas ê preciso
que Se dê um pouco de responsabilidade a esses malucos
e bêbados que andam nos volantes dos carros. Meus
aplausoúi-V .-Ex' pela lúcida explanação que está fazendo- em tõrõo desse grave problema, do alcoolismo no
~rasil. Quero dizer a V. Ex' gue- se não me falha a memória- não faz uma semana eu li- e o assunto foi atê
objeto de uma crônica humoristica de Flávio Rangelque o Brasil é o ma_ior consumidor, per caplta, de álcool
do mundQ. E a_eStatísticaem que se baseou a crónica diz
q-ue~
Br-asil, se Vende anualmente 73" milhões de litros
de cachaça. Ele diz que isso ê recorde no mundo, e que
não há quem beba mais do que o Braisl, no mundo.

na

O SR. MAR CONDES GADELHA- Se for verdade,
em toda a linha, essa informação, esse dado estatístico, é
possível que V. Ex' tenha razão. A ínformação que tenho
ê a de que o povo que mais c_onsome álcool, per capita, ê
o irlandês~
De. qualquer forma, esse ê um dado gravísSimo, levantado por V. Ex~. mostrando a situação em que nos encontramos diante deste flagelo. O problema é tão grave
qu'e não temos estatísticas confiáveis. V. Ex• cita 73 milhões de litros de cachaça, E eu lhe dou inteiro crédito,
até porque não conheço os dados, com precisão, sobre o
consumo de cachaça, no Brasil, e sobre o consumo de
outras bebidas alcoólicas.
Senador Hélio Gueiros, quando V. Ex.• exige uma punição drâstíca Para esses loucos do volante, para CS$es
bebedores que, irresponsavelmente, em seguida usam o
seu carro como se fosse urna arma contra terceiros, que
se constituem numa ameaça aos circunstantes, numa
ameaça a toda a sociedade, eu diria que V. Exttem razão
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apenas em parte, apenas quando se refere ao bebedores·

porádico e que,. por irresponsabilidade, sai da mesa de

bebida para o volante de um carro, Porque o alcoólatra a
que eu me refiro, nobre Senador, não é um criminoso,
definitivamente ele não é um criminoso. Ele é vítima de
uma doença de difícil trataiitenió, uma doença grave,
como outras doenças graves que acontetem o ser humano e de causa infelizmente, até agora, inexplicada. Como
me referia ainda hâ pouco, há uma constelação de substâncias bioquímicas que garantem a estabilidade do fun-

cionamento do sistema nervoso do ser humano, algum
distúrbio na produção de uma dessas substâncias, ninguém sabe exatamcnte qual, talvez uma substância chamada serotonina, levaria a uma tendência incoercível
para o hábito de beber. Quando o indivíduo tem uma recaída, muitas vezes depois de períodos de abstinêncía,
quase sempre esse fato se deve a problemas de ordem
bioquímica da regulação do funcionamento do seu sistema nervoso. Não pode ser entendido o alcoólatra como
um indivíduo que não tenha carãter, como um indivíduo
que não tenha vergonha, como atualmente se diz, ou
como um indivíduo potencialmente cri_~inoso ou !=Omo
um lombrosiano solto e expondo ao perigo todos aqueles
que com ele entra em cantata.
A grande vítima do alcoólatra _é ele próPrio. C: um ho·
mem que sofre uma deterioração física e mental irreversível; é um homem que sofre um desajuste terrível na
sua constelação afetiva, junto à.queles seres que lhes são
mais íntimos. Fatalmente o aJcoólatra, antes de se des·
truir, ele destrôi também o seu círculo afetivo a começar
pelos seus amigos, que paulatinamente começam a não
suportar os seus humores, Em seguida destrói a sua
familía, a sua esposa, os seus filhos, porque o álcool é extremamente egoísta, o álcool se apropria do indivíduo e
não quer dividi~lo com ninguém ou com coisa alguma e,
aos poucos, encontra desculpas e pretextos para a reclusão, para o distanciamentO das pessoas que lhe querem
bem e que querem, de aJguma forma 1 cort_~, coibir, o
uso da bebida alcoólica. Em geral, o individuo encontra
pretexto que a própria bebida lhe fornece, desenvolve
um tipo de pesonaJidade dúbia, torna-se em geral mentiroso, ciumento, desenvolve uma psicose chamada Psicose de Korsakoff, onde ele constrói um à rCalidade inteiramente flctfcia, quer dizer, montada sobre bases falsas.
Dessa maneira, ele encontra pretextos para romper os
laços afetivos com a sua esposa, com seus filhos, com os
seus entes querídos e quase sempre não tem retorno deSse poço sem fundo.
Ê desta maneira que precisamos encarar o alcoólatra,
embora eu dê razão a V. Ex' no que diz respeito ao irresponsável, ao indivíduo que bebe esporadicamente e quase sempre não é um alcoólatra, e usa a bebida na maioria
das vezes para disfarçar a intenção, que lhe é latente, de
prejudicar os outros. Agora, ó louco do volante também
existe mesmo sem consumo de bebida. O louco do volante existe por mero exibicionism·o, Oindivíduo que dirige
aceleradamente, que executa o chamado cavalo de pau,
no seu tido de pour épater Ie bourgeals, no sentido de estarrecer as pessoas. Esse sim acho que mereceria uma punição severa e talvez uma previsão no Código Penal, no
Código de Trânsito, para situações como esta. Mas não
o alcoólatra, nobre Senador Hélio Gueiros. O B.koólatra, pelo menos de uma coisa hoje temos certeza sobre
ele: não é um criminoso, é definitivamente uma vítíiria.
Dizia eu, Sr. Presidente, que paralelo a essas ações go·
vemamentais, a essas ações__de saúde, quase sempre in·
frutíferas, tem-se observado, com alguma esperança, um
tipo de atendimento aos alcoólatras que conseguem escapar a este ciclo vicioso a -que nos referimos.
Trata-se do trabalho de grupo, realizado pelos chamados Alcoólatras Anônimos. Esse trabalho possui, evidentemente, também a sua margem de erro; tem também
a sua taxa de insucesso, dependendo das diferentes constituições das personalidades que dirigem ou integram
cada grupo. Mas, como um todo, tem apresentado uma
realização social apreciável.
Sabe~se que pelo menos 30% dos alcoólatras são mantidos sem reincidência nesses grupos. S de observar-se a
natureza do trabalho, a gratuidade_dos serviços e a mobilização dos membros da comunidade _em realizá-los,
isto é, a participação dos membros da comunidade na
tentativa de resolver os problemas nela gerados; daí, o
apoio a esse serviço ser uma das opções viáveis, no momento, no campo da recuperação de alcoólatras.

Observe-se, Sr. Presidente, que os Alcoólatras Anônimos a dotaram um método de tratamento, objetivando a
recuperação permanente dos alcoólatras do ponto de vis·
ta físico, eritocional, espirituar e social.
Essa recuperação exige, quase sempre, uma transformação da personalidade em padrões construtivos de vida. e essa mudança é a essência do tratamento.
Não se sabe, com precisão, qual o mecanismo motivador, essencial e básico da açã.o dos Alcoólicos Anónimos, mas nós sabt::rnos que eles buscaram implantar uma
espécie de filosofia de compatibitização do indivíduo
com a sua família e com os demais componentes integrantes do seu ciclo afetivo, uma fé e autoconfiança e
uma associação íntima com outras pessoas, cujas experiências se assemeJham às suas.
De qualquer forma, pela ação benemérita desenvolvi·
da nos últimos 50 anos, pelos resultados alcançados,
adotando metodologia inovadora no tratamento do al·
coolismo, os Alcoólicos Anónimos são dignos de toda a
gratidão da sociedade.

O Sr. NiV&Ido Machado~ Permite V. Ex• wn aparte'?
O SR. MARCONDES GADELHA- Ouç<> V. Ex•

O Sr. Nivaldo Machado- Senador Marcondes Gadelha, V. Ex• faz bem em chamar a atenção da Casa para a
atuação menemérita desses grupos, pondo em destaque a
colaboração que trazem ao combate a esse grande mal
que atinge o Mundo, sobretudo, agora, numa sociedade
de consumo, em que ele adquiriu proporções gigantescas. Se não há outros instrumentos- e V. Ex• faz uma
análise científica ao problema - capazes de atingir esse
objetivo, que é um objetivo do Governo, não se pode
deixar de lado, sem o registro especial, como V. Exf aca.
ba de fazer, a ação dos Alcoólicos Anónimos. Tive oportunidade de participar de alguns encontros festivos desses grupos e senti o fefvor com que todos_eles se reúnem
e aplaudem a chamada posição de sobriedade que eles
conseguem obter. Isso, para aqueles que se reúnem nessa
cruzada, significa sobretudo uma vitória sobre o vicio,
uma vitória que redunda na recuperação de tantos que
destrulram as próprias fammas e que, depois, com a sua
ínclusãq "nesse multirão de fé", como poderia ser chamado esse trabalho, conseguem volta! à vida nonnal,
reintegrando-se, portanto, no trabalho positivo da sociedade. Por isso, quero dar a V. Ex' que é médico e dos
rne!hares, os aplausos que merece pela iniciativa de trazer à Casa este problema e exaltar o procedimento dos
alcoólicos anônimos, que completam 50 anos de atividade socialmente produtiva, de atividade benemérita- repito- mei-ecedora do registro que V. Ex_~ está fazendo
nesta Casa, seinpre aberta a todos os debates de interesse
da comunidade.
O SR. MARCONDES GADELHA- Muito obriga.
do a V, Ex', nobre,Senador Nivaldo Machado. Quero reforçar o ponto de vista de V. Ex~ sobre a importância da
ação dos Alccólicos Anôniruos com a observação de que
realmente não há um tratamento adequadro para o alcoolismo.
Se a psiquiatria tivesse uma solução adequada para
esse problema, se a medicina cony_encional tivesse uma
solução, é evidente que a significaÇãO desses grUpos, que
agem de munelra empírica, vamos dizer a verdade, perderia a sua importância. Infelizmente, nã_o há um tratamento psiquiátrico adequado, um tratamento que funclone corrctamente. Não hâ internação, não há medicamento, não hú droga, não há tratament_o psicoterãpico
qu: consiga reSolVer adequadamente esse problema.
E bem verdade que se obtém algum resultado com o
tratamento usual, com a intef"!lação, com o uso de_substâncias tranqüilizantes para resolver provisoriamente o
mui-estar causado pela chamada síndrome de abstinência. aquela que decorre da supressão da ingestão de aicoo! e ainda, com o acon~elhamento psicoterápico e com
ação de apoío da família e dos amigos, se consegue algum re~ult<!do,_Mas nu maioria das vezes há o fenômeno
tel-rível que é a recaída. O indivíduo que, por alguma razão, consegue se controlar, consegue se conter durante
algum tempo, chegando a entusiasmar as pessoas, e a desenvolver alguma esperança, alguma certeza, alguma segurança, de repente_ L!m mínimo abalo emocional, ou por
oc.;tsião de alguma festa, ou para comemorar coisa, encontra o prestexto para tomar um pequeno gole, o primeiro copo, e então definitivamente volta, e volta de ma-
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neira insaciável, e volta de maneira incoercível, e bcl;lc,
inclusive, por todo o tempo que passou sem beber. Esta
situação estamos habituados.a ver no dia-a-dia e corresponde a uma realidade dolorosa, sobre a qual infelizmente não temos ainda meios seguros para incidir.
Veja bem V. Ex~ que esse é um dos nagelos mais antigos da humanidade. Tenho a impressão de que o primeiro pileque de que se tem noticia foi o de Noé, antes da
construção da sua arca, já relatado pela Bfblia. Apesar
da observação exaustiva de cientistas. ao longo de toda a
evolução da humanidade, não conseguimos ainda conceber um mecanismo, uma forma de tratamento adequado.
Agora, surgiu esse tratamento dos Alcoólicos Anõnimos, nem sei se se poderia chamar isso de tratamento,
mas é uma forma de convivência, uma forma de relacionamento que dá certo, que funciona, dependendo evidentemente do tipo de personalidade e da vontade explícita do indivíduo de abandonar o vício.
Esse tipo de tr:.uamento poderia estabelecer uma anaJogin, uma psicoterapia de grupo, só qu~ _não há o co- mando de um psiquiatra, só que não há a conduçílo por
um psícoterapeuta. Eles próprios, entre si, encontram as
suas razões., discutem os seus problemas, os seus motivos
e consegue111 LJm encaminhamento adequado que resolve, muitas vezes, esse problema doloroso que angustia e
escraviza tantas criaturas por esse mundo afora.
Sr. Prt::sidcnte, encerrando, eu diria que, pelo querepresenta de sério, de competente, de humano e de pragmático, no tratamento de um dos maiores flagelos da socíedade, rendemos aos Alcoólicos Anónimos, desta tribuna, o nosso tributo irrestrito de reconhecimento e de
profundo respeito.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Robt::rlo Wypych,
O SR. ROBERTO WYPYCH (PMDB - PR. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores;
A imprensa falada e escrita tetlt-se debruçado, nos últimos días, sobre o problema que mais controvérsias vt::m
gerando: o da reforma agrária, medida preconizada pelo
estatuto da terra, de 19&4, mas cuja origem é de tempos
muitO mais- re1notos.
Onde quer que encontremos um agrupamento de pessoas, o assunto é o mesmo. Hoje, não ter uma opinião
formada ou pelo menos não saber discutir a respeito ê
c6i1fessir alheamento diante dos problemas nacionais.
Nesta Casa, onde o nível de discussão deve atingir seu
ponto de maíor amadurecimento, reflete-se, nos pronunciamentos dos nobres colegas, a preocupação dirigida
para o mesm-o sentido.
Srs. Senadores~
A tensão criada toca-nos profundamente. Entretanto,
cremos ser necessário nos acautelarmos, de modo que
nossa atenção não seja totalmente absorvida pela natureza urgente desse problema. Pois há outros ainda mais urgentes, a merecerem nossa concentração de esforços para
que sejam solucionados.
Um deles diz respeito à crise sem precedentes do setor
de produção de soja. Cultura considerada, até hã pouco,
privilegiada, hoje leva os agricultores, que a ela se dedicaram, a uma situação de des.espero.
Se examinarmos a questão do ponto de vista do mercado externo, vamos nos deparar com um desastre: diante de uma safra gigantesca que superou as expectativas,
as cotações, do final de 83 a maio deste ano, sofreram
vertiginosa queda. E, o que é mais grave, não há indício
de ocorrerem modificações para melhor no comportamento da bolsa de Chigaco- segundo analistas do mercado internacional.
Com relação ao mercado interno, delineia-se um im·
passe. Se os agricultores optarem por entregar a safra às
indústrias, devem submeter-se a um preço muito inferior
aos custos de produção - isso devido ao fato de que os
insumos sofreram reajustes elevados e ao de que os juros
bancários foram exorbitantes.
O atual Governo, como maior comprador, não vê possibilidade de arca.r com todos os ânus dessa transação.
Por isso, tem oferecido o pceço de Cr$ 47.000 para asa.. ca, quando, para os produtores, o mínimo compensatório seria de CrS 68.000.
Uma dificuldade de outra ordem vem interferir decisivamente na comercialização interna da soja. Assim, após
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pesquisa efetuadajunto aos supermercados, a perspectiva ê desanimadora: a soja, no Brasil, é considerada essencial para o fabrico de óleo, destinado à alimentação
humana e o farelo para a transformação em proteína de
'origem animal.
Diante desse quadro, faz-se necessârio, a médio prazo,
um redimensionamento do plantio. Eis uma visão de futuro a que, parece, não_ é possível escapar: agricultores
forçados a substituir toda a sua cultura, ou pelo menos
parte dela, por outra, dentre as consideradas prioritárias.
A curto prazo, porém, é mister solucionar o problema
desta safra. Não é justo permitir que.os trabalhadores da
terra arquem com as consequências dos desvios da política econômica do governo anterior. A retirada dos subsí·
dios, a ausência de um planejamento adequado são he-ranças maléficas que o agricultor não pode receber.
Srs. Senadores, é inadmissível que esse alimento, con·
siderado pelos nutricíonistaS como fonte de proternas
comparáveis às de origem animal, corra o risco _de não
ser totalmente aproveitado, num tempo em que milhões
de brasileiros padecem fome.
Em termos de consumo interno da soja fazemos, desta
tribuna, um apelo ao Sr. Presidente da COBAL, JOão
Felício Scárdua, no sentido de que ele empenhe recursos
na compra do maior volume poss~vel de sacas desse grão.
S~bemos do interesse que tem, desde que assumiu a
preSidência do órgão, em redirecioná·lo. No seu plano
de atuaçào, declara incluir a. "recuperação da função social ~a empresa, vinculando--a efetívamente à proposta
de .alimentação popular". Além disso, considera prioii~
tãrw o.. "apoio à infra-estrutura de comercialização e
transformação de gêneros bãsicos", num programa voltado para a alimentação das populações carentes.
Introduzir a soja como alimenco básico, sçja na foriiia,
de leite, seja na de farinha, parece tarefa difícil, pelos
obstáculos traduzidos pela falta de hábito. Mas esse argum~nto, válido para as classes média e alta, cai por terra d1ante da fome dos menos favorecidos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos, na verdade,
diante de duas situações angustíantes: de um lado, a população da periferia-urbana, a reclamar alimento· de ou'
tro, o alimenco a reclamar ser consumido.
Esperamos o apoio do Sr. Ministro da Agricultura
para uma solução que, reduzida à expressão mais sim.:.
pies, seria óbvia.
Por outro lado, notícias divulgadas pelo Ministério da
Agricultura nos dâo conta de que dos 4.900.000 t. de
grãos adquiridos pela CFP aua_vés de AGF, 1.300.000 t.
são de soja, o que demonstra que com a compra de 10%
da nossa produção toda a rede de armazenamento oficial
e particular cadastrada está abarrotada, difiCultando até
novas aquisições.
Sugerimos, assim, que ao invés de abarrõtar o mercado interno, como é vontade do governo, deprimindo ainda mais os baixos preços vigentes o que gerará um maior
agravamento da crise que a sojicultura atravessa, o Ministério da Fazenda determine a exportação de parte
ponderável desses estoques dando, nessa exportação,
preferência às cooperativas singulares de produtores, ou
às suas centrais que dispõem de ampla infra-estrutura
adequada para exportação tanto da soja em grão como
de farelo.
Exportadas um milhão de toneladas teremos aliviada
a tensão decorrente dos superestoque oficiais o· que carreará, também, mais divisas para o país, mesmo que
amanhã tenhamos de importar óleo comestíveis para
abastecimento interno.
A propósito, Sr. Presidente, o crescimento, nos últi·
mos anos, da safra argentina de soja, que em 1gg5 pro~
duziu acima de sete mil_hões de toneladas, fez com que a
luta pela manutenção dos mercados tradicionaís tivesse
que ser intensificado e o Brasil partisse agressivamente
para a conquista de novos consumidores para ·os nossos
crescentes excedentes de soja e seus derivados.
Nesse empreendimento a Interbrás - Petrobrás Comêrcio Internacional S/A, ocupou um lugar de destaque
hã alguns anos, quer operando como empresa de Governo - em negócios de troca - de Governo a Gover.no",
qu~r atuando como a trading company mais operosa e
mrus capaz de todas as empresas brasileiras de comércio
exterior. Cabe destacar as exportações de farelo e pellets
de soja para os países dO Leste Europeu, africanos e árabes; de óleo para o Iran, ln dia e Paquistão; de grãos para
o México, Espanha, França e Rússia. Incentivou as ven-
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das em base CIF, dando preferência sempre aos armadores de navios de bandeira brasileira.
·Todo este árduo tr:ibalho desenvolvido para conquistar e manter estas posições, lamentavelmente está sendo
ultimamente desperdiçado pela absoluta inércia da Interbrãs, decorrente da falta de comando, de poder de decisão, e de ausência de executivos e operadores competentes do_complexo mercado decommoditles,justamente
no ano em que os preços da soja estão aos nfveis mais
baixos desta década, nossa safra é a maior de nossa his~
tória, nossos silos, armazéns e portos estão abarrotados
e nosso Governo sendo obrigado a emitir vários trilhões
de cruzeiros para comprar ponderável parcela de nossa
colheita.
Enquanto isto Ocorre em nossa pátria, nossos compe-tidores estão melhor organizados, mais agressivos, ofere-cendo quantidade, qualidade, preços competitivos, a1ém
de subsídios e prazos de pagamento.
Enquanto isso ocorre, Sr. presidente, no Rio Grande
do Sul os produtores gaúchos de soja iniciaram dia 5 des·
te mês movimento para exigir do Governo medidas básicas para contornar a crise de rentabilidade do setor de
vez que os pteços estão cerca de 30% abaixo do custo de
produção.
Na última 6• feira- dia 7, o Conselho Monetário Nacional concedeu prorrogação do vencimento da primeira
parcela dos empréStimos -de custeio por 60 dias;
-elevação do teta de EGF para toO% do preço míni-

mo.
Mas os produtores ainda estão mobilizados para que
seja mantida a reivindicação de um pré-AGF de 10 sacas
por hectare de soja - cuja produção está empenhada
aos bancos- para pagamento em tri!:s anos com produtos destinados à alimentação básica (arroz, feijão, milho
e mandioca).
A situação dos produtores de soja e suas cooperativas,
Senhor Presidente, é bastante difícil em todo o País, no
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia e Mi~
nas Gerais.
Segundo relatos feitos em reuniões da Fecotrigo e organização das cooperativas do Paraná, ainda faltam ser
comercializadas cerca de 50% da soja dos produtores que
não têm condições de cumprirem com o pagamento dos
empréstimos de custeio junto à rede bancária.
A reivindicação dos produtores de soja ê justa e deve
ser estudada pelo Governo Federal em busca de uma soIu~ão definitiva para a agricultura que de longa data vem
enfrentando diversos problemas, destacando-se Q eleva_~
do valor de custeio das lavouras e em especial o seu elevado custo financeiro como é no presente caso em que
70% dos cooperados estão inadimplentes, !>em condições
de saldarem seus compromissos bancários e com as pr{.prias cooperativas.
Com a_ palavra o Senhor Ministro da Fazenda.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
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próprios particulares e há nect:-Ssidade que o Governo
Federal autorize o referido Armazenamento,
Essa permissão é vital p::~ra que os produtores agrícolas paguem os seus débitos de formalizem propostas de
financiamentos usando a safra vindoura. Diz a mensagem: ~creditando na real prioridade agrícola da Nova
República, somos antecipadamente gratos pela imediata
solução.
Faço a minha, Sr. Presidente, Srs. _Senadores, as palavras do Presidente da APRA,
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o teor do
telegrama enviado ao Sr. Ministro Pedro Simon:
"Para: Gastão M{l[ler
DO. Senador da República
Retransmitimos cópia do telex encaminhado ao Sr.
Ministro da Agricultura para as providências que julgar
c_onvenientes.
Para: Pedro Símon
DO. Mtnistro da Agricultura do Brasil
DA: APRA - Associação dos Produtores Rurais do
Media Araguaía- Barra do Garças-MT.
REF.- Cadastramento de armazéns particulares pela
CFP com depósito de soja a granel, possibílítando AG F.
Os produtores do Itaquere no Município de Barra do
Garças e Paredão; no Município de General Carneiro,
no- Estado de Mato Grosso, estão encontrando sérias dificuldades de escoamento e comercialização das 55 mil
toneladas de produção, devido a precariedade das estradas nesta época do ano. A CI BRAZEN recebeu 5,4 mil
toneladas, encontrando-se completamente lotada, e não
há nestes locais outros armazéus credenciados pela CFP
para recebimento da produç~o. Os financiamentos de
custeio vencem no próximo dia 15 de maio e não hã
como os produtores honrarem seus compromissos nos
prazos contratuais, sem a intervenção do Governo Federal na compra da produção nos armazéns dos produto-

res.
O produtores comprometem~se com a estada dos funcio-nários da CFP e Banco do Brasil, além de auxiliar na
contratação de chapas para que o fluxo de retirada do
produto não sofra interrupções.
A formalização do pleito possibilita ao produtor hon·
rar seus compromissos em tempo hábil, credenciando-o
para obter novos financiamentos para a safra vindoura,
contribuíndo na redução dos cuStos de produção.
Acreditando na real prioridade agricola da Nova Repóblíca, somos antecipadamente gratos pela imediata solução.
Saudações
Jovelino Dallabrida, Presidente em Exercício"
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun-

O SR. PRESIDENTE (José Frage!Ii) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Miiller.

cia o .seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

a SR- GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurw,)- Sr, Presidente, Srs. Senado~
r~: Não_ há dúvida que uma das áreas mais sensíveis da
N~ção com ~~percusões no GOverno é a Agricultura." Os
apelos são constantes, no sentido de abrandar as agruras
dos produtores agrícolas.
Sente--se, portanto, que a missão delegada ao Sr. Ministro Senador Pedro Simon é das mais importantes e desã fiadoras.
Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi
mensagem do Sr. Jovelino Dallabrida, Presidente da AssociaçãO dos Produtores Rurais do Médio Araguaia,
com sede em Barra do Garças-MT; que sOlícita millha
ação rápida, junto ao Ministério da Agricultura, no sentido de se viabilizar o mais rapidamente possível o escoa~
menfo da comercialização das 55 mil toneladas de produção agrícola, pois, a precariedade das estradas e falta
de capacidade de armazenamento dos órgãos competentes tanto federal como estadual ameaçam a perda imperdoável da produção.
Além disso há um processo em cadeia, ou seja, os produtores não podem transportar nem comercializar produto agrícola e conseqUentemente não podem pagar os
financiamentos de custeio que venceram nO dia 15 de
maio. Pretende-se o Arma2.:enamento do Produto em

Comemora~se hoje o dia de Portugal, que é também
nosso.
A data nacional portuguesa não foi fixada no aniversário de um- de seus feitos heróicos, que foram tantos,
mas no dia em que se comemora o nascimento de Ca~
ni.ões. Isso por si define um povo, que põe a sua glória
mais nas letras do que nas armas.
Portugal soube lutar, durante séculos, contra o invasor mourisco. Cercado, por terra, por um país mais forte
e expancionista, o pequeno Portugal, heroicamente, conseguiu pi"eservar sua· independência.
Numa época em que sua população, em número, se assemelhava à que habita hoje esta cidade de Brasília, Portugual dilatou a fé e o império, pela América, pela África, pela Ásia.

res:

."Vós, -põrtugueses, poucos quanto fortes,
Que o fraco poder vosso não pesais;
Vós, que à custa de vossas várias mortes,
A lei da vida eterna dilatais ... "
Cora)oso embora, Portugal soube criar uma civilização pacífica. Onde se cultiva mais a cooperação do que
a luta.
O brasileiro cordial é filho legítimo do português hospita~eiro.

. _DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de !985

Portugal gerou o Brasil quando estava no apogeu de
sua força, quando era o povo mais adíantado_do mundo,
quando dominou o mar tenebroso.

"Na quarta parte nova os campos ara;
E, se mais mundo houvera, lá chegara."

A dispersão de povo tão diminUto por territórios tão
extensos diminuiu sua coesão e portanto sua força - _
produzindo uma aparente e provisória decadência.
O português criou, aqui, a maior das civilizações tro-

picais, vencendo os obstáculos do clima. Demonstrou
que a civilização podia vicejar rara das regiões temperadas.
Críou a primeira civilização multirracional, em que as
raças convivem harmoniosamente e em que os valores de
todos se fundem numa síntese universal.
A data nacional portuguesa ê também nossa.
Saudando, h.oje, Portugal, cito o pernambucano Manuel Bandeira:
"Tu de um lado, e do outro
Nós ... No meio o mar profundo ...
Mas por mais fundo que seja,
Somos os dois um só mundo."
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2, DE 1980
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nQ 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lu·
cena, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos diri~
gentes das. Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob nl's 747 e 748, de 1981, das ComisS-Ões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido, etn separado, do
Senador Moacyr Dalla; e
-de EduçaçA.o e Cultura, f'!:vorável.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 340, DE 1980
VOtação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-nad-o n9 340, de 1980, de autoria da Senadora E_unice Mi~
chiles, que acresce~ta p~rágrafo 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 n9s 445 a 447, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade_ e
juridicidade;
..,.,._de Legislação Social, favorável~ e
- de Finanças, contrário, com voto vencido, em separado, do Senador Jorge Kalume.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --O nobre Senador Martins Filho encaminhou requerimento de informações, nos termos do inciso VI do_ .artigo 239 do Regimento Interno. O requerimento será examinado pela
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 18, DE 1980
Presidência.
Na presente sessão terminou o prazo para apresenVotação, em primeiro turno (apreciação prelimínar da
tação de emendas ao projeto de Resolução n<;> I 5, de
Constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dismento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 18, de
põe sobre o requerimento de informações e ~á outras ---1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
providências. Ao projeto não foram oferecidas emendas.
sobr~ aposentadoria especial do músico, tendo_
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a
Paieceres, sob n<;> 1.032, de I980e n~'415, de 1984, da
matéria será despachada às Comissões de Constituição e
Comissão
Justiça e Diretora.
...:...de Constituição e Justiça, 19 Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade; 21' Pronunciamento: (reexame solicitado em Plenário)- ratificando seu pare·
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Nada mais
cer anterior._
havendo a tratar, vou encerrar a preSerite sCsSãõ, designando para a sessão de amanhã à seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 320, DE 1980

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO N• 57, DE 1985
Votação, em turno único, do Requerimento Jl9 57, de
1985, de autoria dot Líderes Gastão Müller e Moacyr
Duarte, requercnd01 nos temos do art. 371, c, do Regi~
mento Interno, urgência para o Ofíc1o nl' Sf2, de 1985,
do Governador do Estado do Rio Grande do Norte, so~
lícitando autorização do Senado Federal para realizar
operação de crédito externo no valor de cinqUenta mi·
1hões de dólares.
2
REQUERIMENTO N• 58, DE 1985
Votação, em turno único, do-R~queriment9 n'~ SS, de
1985, de autoria dos Uderes Gastão MüUer e Moacyr
Duarte, solicitando, nos .termos do art. ,371, c, do Regimento Interno, urgência para o ()ficio nQ Sf8, de 1985,
através do qual o Prefeito Municipal de Anápolis (GO),
solicita autorização do Senado para que aquela prefeitura possa realizar operação de em_pr<:stimo externo novalor de USS 3,500,000.00 (três IDilhões e quinhentos mil
dólares.)

3
PROJETO DE LEI DO SENADO

No26,

DE 1979

Votação, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do Senado n9 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes
Quércía, que acrescenta parágrafos ao art.517 da Con·
solidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, s.ob n<;>s 184 e 185, de 1984, das Comissões:
-de Coostituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável.

Votação, em primeiro turno (apreciação pre!i'minar 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 Imigração e d;l outras providências, tendo
Parecer, sob n~ l.\44, de l9Sl, da Comissão:
-de- Constituição e Juirt.i.ça, pela injuridicidade._
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Estã encerrada a s.essão.
(Levanta-se a sessãO às 17 horas e 22 ininutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG!LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 7-6-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SÊli.IA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGILIO TÁ VOR,4, (PDS- CE-Pronuncia
o seguinte discursO.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaríamos de ter feito estas apreciações anteontem,
mas !J-m equívoco no registro no livro de inscrições fez
com que só hoje aqui as pudéssemos ex pender, com9 que
um a!ltel_óquio à_quela discussão mais ampla, já combinada c-om o Líder Humbert_o Lucena, para se processar na
outra semana após a que vem, já que nesta estaremos
fora dos trabalhos legislativos por estar hospitalizado.
Mas, Sr. Presidente, com que surpresa a Oposição,
que em aberto um crédito de confiança ao_atual Governo
quanto a ação que ele precisa desenvolver, vê justamente
num fórum de representantes de países outros e nosso,
presentes, afirmativas de responsáveis pela condução de
nossa política econômica completamente antagônicas.
Não v amos nem entrar no mérito - de início poderemos
até expender a nossa opinião a respeito - mas o que
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achamos que vai enfraquecer, inclusive, a nossa futura
posição de negociadores com esses bancos credores é justamente não falarmos a mesma linguagem. Vamnos
apresentar aqui o episódio de uma maneira mais tranqOiIa, procurando, justamente, tirar dele lições que espera·
mos seJam aproveitadas por essas mesmas autoridades.
Recordamo-nos, Sr. Presidente desta Casa, que tam·
bém jã ocupou o mesmo lugar que nós, .de Governador
de Estado, que uma das primeiras imposições que fazia.
mos a todos os nossos auxiliares mais dirctos era a de
que, dentro do Governo, no âmbito das discussões intramuros, podia qualquer secretário divergir totalmente,
frOOialmente, da opinião do outro. Mas, de público, o
primeiro que o fizesse- isso era uma democracia da antiga UDN _e proyurávamos seguir os seus ditames tan:i6ém apresentasse sua carta de renúncia, sua carta de
demissão.
Não queremos dar ensinamentos a Sua Excelência o
Senhor Presidente da República, mas, vejam bem: diz o
Ministro do Planejamento -vamos nos ater apenas nos
aspeados dos jornais:"
"Sayad diz que Banco Central tem condições de
os juros." _

redu~r

Então, os juros estã_o altos justamente porque o Banco
Central não providencia a sua baixa. E diz isso quando?
Aonde? No Fórum Internacional sobre Economia Brasileira, a que S. Ex~ e: o Dr. Senna- nada mais, nada menos, do que Diretor do Banco Central - comparecem
como conferencistas. S. Ex' assim afirma.:
"Mesmo sem o corte no déficit público, as taxas
de juros no Brasil poderiam ser mais baixas, pois o
Banco Central tem todas as condições de trabalhar
com juros menOres."
"De acordo com Sayad, caso o Banco Central
desejasse, as taxas do mercado aberto poderiam se
reduzir em cerca de 1/l rapidamente. Indagado se
considerava que o_ patamar atual dos juros no opem
estava sendo artificial, assim como costumam recla~
mar os participantes do mercado aberto, o Ministro
respondeu que nã~ é especialista no mercado para
saber se existe artificialismo. Considera, no entanto,
que sendo o Banco Central o principal comprador e
vendedor de títulos públicos no open, poderia muito
bem operar com juros menores, mantendo a atrati·
Viáade dos papéis públicos."

Ora, S. Exf não fica apenas nisso, achando que o corte
nas despesas governamentais para reduzir o déficit deve
ser uma das hipóteses a seguir pelo Governo, para per·
mitir uma queda mais acentuada dos juros. Afjá as palavras não são textuais e resumimos o longo arrazoado de
S. Ex'
Tudo poderíamos concordar, podertamos discordar
no âmbito governamental, mas no mesmo Seminário?
Podemo~_ apenas repetir estas palavras:
"O Diretor da Dívida Pública do Banco Central
-falando em nome do Presidente Lemgruber -,
S~ .. José Júl~o S_enna, reagiu à declaração do Ministfo João Sayad, do Ministéri(l do Planejamento, de
que o Banco Central tem condição de finan_ciar o
_déficit público com juros 30% mais baixos do que os
atuais, afirmando qut::. "é muito arriscado deixar a
cargo de um único órgão a tarefa de reduzír o custo
do dinheiro". Segundo ele, essa experiência foi ten~
tada pelo governo anterior em t979, 1980, 1983 e final de 1984, com resultados desastrosos. José Júlio
Senna,. não contente ainda dizemos nós- declarou
que para financiar o déficit de caixa do Governo,
deste ano1 estimado em cruzeiros 90 trilhões, tem
que haver uma política orquestrada que conjugue a
venda de títulos federais, a emissão de moedas, o
aumento da arrecadação de impostos e o corte efetí~
vo dos gastos: públicos. A mesa de operações do
Banco Centra) pode baixar os juros, mas os investiâores fugitão e o Governo terá que recorrer à emis·
são simples de moeda, estourando a base mone·
táriã.''
Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós não vamos aqui
discutir porque isso o faremos justamente nesse debate
que já assentado com o ilustre Líder do PMDB- qual o
caminho mais certo. Mas, no momento em que se realiza
um fórum internacíonal no Rio de Janeiro, duas autori·
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dades do Governo vêm perante todos esses congressistas
afirmare, diametralmente opostos, posições---quanto a
política económico-financeira, vai V. Ex• concordar co~
nosco que isto, mais do _qlie uma crítíca, ê uma advertên~
cia.
Assim não dá1 Não dã, Sr. Presidente, porque nós jâ
estamos com uma posição tão dificil mercê p-or aquelas
outras declarações que ora são confirmadas, ora são ne~
gadas, de uma das autoridades envolvidas de que precisamos de quatro"bilhões de dólares_Oe dinheiro novo..
O mérito, talvez nós da Oposição até achemos que esteja certo; em entrando no mérito, assim afirmamos.
Realmente, o Bràsil não pode ficar a tirar pãrte- das suas
reservas para cobrir o hiato no seu balanço de pagamentos - talvez esteja certo. Mas, no início de uma negodação, sair isso a póblico, Sr. Presidente, façam-nos o
favor, Srs. Senadores, nós estaremos cimentando caminhos bem diüceis de trilhar.
Mas, vamos mais adiante. Afirma, dentro de uma Ordem de raciocínio, o representante da política· governamental perante a Câma._ra dos Deputados, que deve ser
feito um corte de 20 trilhões de çru~iros no domínio das
estatais, para o equilíbrio da:-. "contas de caixa•~. _Ess~ assunto será discutido se serão 20 trilhàes ou não a depuração dos gastos.
Mas chega o eminente Ministro da Pasta de Minas e
Energia e, comungando com opinião que, aliás, o exMinistro César Cais, hoje nosso colega, e nóS próprio temos, que isso não é _factível, diz claramente do perigo
que estão correndo as estatais da sua jurisdição, face a
este corte. Aparece em cena outra autoridade_ gpvernamental e diz que, dos 20 trilhões de cruzeiros quando
muito poder-se-á cortar 8 ou lO trilhões.
Vê V. Ex• que Sua Excelência o Senhor PreSidenté." tãO
assoberbado com esta soma imenSa de deveres, talvez
pudesse tirar um pouco do seu te_mpo para por ordem no
seu tirile, dar-lhe uma única maneira de se expressar,
porque daqui a pouco não somos nós que vamos lhe tirar
esta credibilidade, é o povo. Recorde-se V. Ex• que as
autoridades monetárias do País - tem-se que recoflhecer, e a justiça será feita Pela História - no Governo
pass_~do, eJ!Ipe~a~a_":l ~-~-~()rço _imenso para resolver
probleffiai ecClnómlCos angustianteS.- Mas;· jUstamente
por promessas não confirmadas pelos fatos, pÕr -dese.ncontros de declarações com a re:alidade, com a q_l!~da
progressiva que houve- reconhecemos---:. independente da vontade delas, da credibilidade gue tinha _parte dos
dirigentes dessa poirtica económico-financeira Perante ã
sociedade nós tivemos frustradas todas aquelas espe-ranças de que os sacrificíos impostos à Nação produziriam frutos_
Assim, Sr. Presidente, fica outro alerta. Não afirmamos nada para depois em público virmos desdizermonos nós próprios ou, o que ê muito pior, os noSS"os---' do
Governo, bem entendido --companheiros de jornada e
de luta.
O Sr. Gabriel Hermes --Permite v_ Ext- um aparte?
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Com prazer ouvimos
o eminente Senador Gabriel Hermes.
O Sr. Gabriel Hermes - Nobre Senador, jâ é hora
desta Casa, o Senado, se debruçar sobre os prcibleinas
económicos-financeit:Q~ da Nação, dar mesmo a,t~_a_c9la
boração que sentimos que a Nação precisa e, mUito mais
ainda, o Governo_ Julgo oportuno que V, Ext- traga essas
inquietações, essas vacilações e essas preocupações à Casa. V. Ex~ falou em juros. Qsjuros têm sido,.nesses últimos anos, uma constante preocupação de todos, dCsde o
Governo e a Náção, cruepaga excessivamente jUros-dos
empréstimos que tomou no exterior e que vê crescer a
cada ano o endividamento da Nação, sobretudo aqui
dentro, internamente. O que cobram hoje os_hancos e os
demais órgãos, inclusive aqueles que emprestam aos que
compram casa e tomam recursos dessa natureza, ê assustador. V. Ext- pode ficar tran·qailo porque a afirmação
que vou fazer ê verdadeira: ê quase uma temeridade para
os homens de empresas, homens da classe empresarial,
buscarem recursos para crescer, desenvolver os seus empreendimentos. É uma temeridade, com a atual, taxa.
Então, quando se fala em agricultura, já não é uma temeridade, é quase um ato de loucura pensar em tomar recursos para empregá-los na agricultura e at~ mesmo na
pecuária. Coisas que precisam crescer mais e não estão
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crescendo. De outra parte, veja V. Ex•, falando das divergências, dos desencontros entre os responsáveis p~la
política económica do atual Governo, realmente preocupa, Sr. Senador. Estava eu nOs dias 3 e 4, segunda e
terça-feiras, desta semana, no Rio de Janeiro, participando...
OSR. VIRG[LIO TÁVORA- V. Ex" participou deste Fórum Internacional?
O Sr. Gabriel Hermes- Sim, do Fórum InternacionaL
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Ha! Então, seja testemunha.
O Sr. Gabriel Hermes- Participei como um dos seis
debatedores e representantes da Confederação das In_dústrias e .fo_i com a maior cautela, fazendo estudos antecipados. Participaram desse Fórum 105 emp-reSários e representantes vindos diretamente das maiores empresas,
dos maiores órgãos financiadoreS e empreendedores do
mundo, nest~_em;_ontro no Hotel Internacional do Rio de
Janeiro.
O SR. VIRG[LlO TÁVORA --Sobreo qual nos referimos.
O Sr. Gabriel Hermes- Tamanha foi a importância
desse fórum e da presença desses numerosos empresários, que ali estiveram, não _só para fazer exposição,
como depor e se expor a debates, que o Sr. Ministro da
Fazenda, o Sr. Ministro do Plan.ejamento e o Presidente
do Banco Central. Isto para citar só algumas das muitas
autoridades mais graduadas do nosso País que, naquele
anfiteatro, com a maio_r s_erenidade, com a maior respeitabllidade e_ com o maior silêncio, depuseram e se expuseram a perg-untas que nos deixaram, como representantes que estávamos, um dos seis representantes da Confederação_ Nacional das Indústrias assustados em ver as
perguntas e as dificuldades para respondê-las. Exalamente por quê? Porque ainda não temos uma direção,
um rumo, urria diretriz assentada. Eu mesmo Ü\::.C: a oportunidade, de vez _que, a seguir a esses encontros, reuniões
de grUPos, cada um de nós, mudando de momento a mo-

mento do grupo e-m que nos encontrávamos; participávatTiõs- de outros grupos e, quase sempre, a pergunta era:
"Qual a posição do Brasil com relação as suas dívidas?
Qu-al a sua linha e o seu comportamento? Veja V. Ex• a
pergunta que ouvi de vários desses grandes empreendedores. Outra~. ~·Qual a maneira e qual a tranqUilidade
pára aqueles que pensam em fazer novos investimentos
no Pais? Finalmente, qual a posição, qual a diretriz?
Realmente, fugíamos como podíamos às respostas, porque falta, exatamente, esta direção forte que tem de partir do comando da Nação, que ê a Presidência da República, para que todos tenham tranqUilidade - os que
estão no exterior, como aqueles 105 empresários empreendedores, que all se encontravam, e nós mesmos que
fazemos ou dirigimos empreendimentos no nosso País.
Congratulo-me com V. Ex• foí oportunfssima esta advertência, que atê considero uma colaboração ao Governo.
É o que V. Ex• está fazendo. V. Ex' estâ dando, com esta
posição e·este discurso, uma colaboração ao Governo. É
preciso uma diretriz, ê preciso mão firme, é preciso começar a pensar--S'eriamente dando definições para certas
posições. Sabemos que a hora ê difícil, mas não estamos
ne-ga-ndo apoio ao Governo; só queremos saber por onde
caminhamos. Nós, os que estão fora do País e os que estilo dentro da Nação.
_ O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Agradecemos~ aparte de_V. Ex•, eminente Senador Gabriel Hermes, mais valioso ainda, não só porque durante todos esses anos na
sua vida a esses problemas tem-se dedicado, como por
ter sido testemunha do Fórum a que no momento n()s referimos.
Sr. Presiderite, as preocupações não são -apen-as nossas, quer dizer, não são preocupações unicamente de
oposição. Vamos apenas dizer que aqueles críticos da
condução da política económico-financeira na administração passada, hoje, também, jâ não estão negando as
suas restrições. Ao contrário, afirmam as suas restrições.
Não vamos novamente repeti-tas aqui; objeto será dessa
discussão o descompasso e a divergência existente entre
autoridades que têm a seu cargo a solução do problema._
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Com prazer.
vindo o aparte de V. Ex~ ao nosso discurso.

e bem-

O Sr. Fábio Lucena- Muito obrigado. V. Ex• dá seqUência ao pronunciamento que, faz poucos dias, foi ouvido em absoluto silêncio pelo plenário a respeito, quero
crer, do estilo de governo implantado pelo Presidente José Sarney.
O SR. VIRG1LIO TÁVORA- Não, perdão. No caso, não estamos discutindo o estilo em si, porque cada
qual tem o seu próprio. Estamos ê fazendo restrições no
sentido de que as autoridades responsáveis pela con.:.dução da nossa política económica, num Fórum Internacional vão afirmar uma coisa e vão outras afirmar o contrário. Essa ê a preliminar. O mérito, como vamõs resolver esse problema, cavalheirescamente, o Líder de V.
Ex•, ~eminente Senador Humberto Lucena, cavalheirescamente, o Líder de V. Ex" já me procurou ·para marcarmos o dia de um debate amplo, de coração aberto, muito
menos entre a Oposição e Governo do que entre Senadores braisleiros que desejam dar sua contribuição, através
do debate, para encontrar uma boa solução ao caso que
mais nos aflige que é justamente o das contas internas e
externas deste País.
Desculpe-nos a interrupção.
O Sr. FaBio Lucena- Naturalmente esse dia chegará,
o dia do grande debate.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Não, por enquanto,
não entrar no mérito. Nós só estamos fazendo restrição é
que o seja num fórum internacional, vamos repetir.
O Sr, Fábio Lucena- Eu quero me atrever a fazer algumas colocações ...
O SR."\rlRG[I,.IO TÁVORA- Pois não, com prazer.
_ O Sr. Fábio Lu-c~~a - ... diante das conc_eituações
emitidas por V. Ex• Eu falei em estilo porque, em realidade, houve uma mudança de hábitos à testa do Governo Federal. V. Ex• estranha, por exemplo, que as posições conflitantes de Ministros do atual Governo venharri a público. E V. Ex~, ao iniciar sua alocução, fez refereQcia_à ~üil_COl)~ição 4e_~~-:99:Y~~~d0r,_ e aluc:J.iu_ cl~
ramente que quandO- um auxiliir díf-eio dO GoveritO tem
suas divergências a apresentar sobre a diretriz central do
plano governamental, ele que o faça reservadamente,
pois se o fizer de público deve juntar aos comentârios divergentes a sua carta de renúncia, ou o seu pedido de
exoneração.
O SR. VIRGILIO TÁVORA -

Sim Senhor.

O Sr. Fábio Lucena - Permita-me, nobre Senador
Virgílio Távora, apresentar minha modesta discordância
de V. Ex~ Na República ...
O SR. VIRG[LIO TÁVORA mas modesta, não.

Discordância sim,

O Sr. Fábio Lucena - Na República, isto é, na res
publica, a coisa tem que ser pública. E ê fundamental que
a sociedade esteja informada a respeito da linha de pensamento dos componentes, se possível de todos os componentes, da equipe do Governo. Sabe V. Ext- que a equipe económica, por exemplo, está dividida entre os monetaristas, representados pelo Ministro da Fazenda, e.os
estruturalistas, representados pelo Ministro do Planejamento. Discutem-se duas questões fundamentai~: qual a
providência imediata para baixar a inflação? Propõem os
estruturalistas que seja a eliminação do déficit público;
propõem os monetaristas que seja a redução da taxa de
juros. Para essas propostas eles apresentam múltiplas
fórmulas. Acham uns que o Banco Central tem condições de baixar as taxas de juros. Responde a outra corrente que uma baixa drástica das taxas de juros acarretaria urna explosão, a médio tempo, no processo inflacionário. fsso me parece, nobre Senador, da maior importância, porque da maior naturalidade, até porque na primeira grande reunião convocada pelo Presidente daRepública para discutír o problema inflacionário, que sem dúvida alguma é o mais grave problema que aflige a
Nação, daquela reunião tomou parte o ex-Ministro
Mário Henrique Simonsen, um dos responsáveis pela
formação de todo o modelo econômico que se seguiu à
Revolução de 1964. Veja V. Ex• então a preocupação do
Presidente da República em reunir à mesma mesa múlti-
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pias e variadas correntes de .opinião, para fazer aquilo
que V. Ex• sabe que se faz em engenharia e matemática
para encontrar a resultante do conjunto de forças. Como
V. Ex• sabe, como engenheiro e matemático que o é, aresultante de um sistema de forças nunca obedece nem a
direção nem o sentido das forças que a compõem, daí ela

ser a resultante. Mas não tem o mesmo sentido e tem, to·
davia, intensidade maior do que cada forca, cada vetar
considerado isoladamente. Esse raciocínio, nobre Senador, se transposto - e me parece correto, porque, modéstia à parte, fui bom aluno de matemática, ainda me
lembro de alguns conceitos básicos, sobretudo de fisica

- esses conceitos, se aplicados à técnica, como procuram dizer de forma mais bem adequada, à arte de Governo, me parece que ele quebra, como monolito do pensamento, aquele pensamento uniformizado que os regimes
de força, que os regimes autoritârios impõem às suas
equipes, notadamente as equipes que vão decidir .sobre a
programação econômica. Por outro lado, um aspecto altamente positivo são as reuniões públicas do Conselho
Monetário NacionaJ, que se deixaram de reunir na surdina, com o sobretudo alevantado até as orelhas como se
tratasse de conspiradores e não de técnicos em política
social e econômica. Acabaram-se, nobre Senador, tambêm, as famosas reuniões por telefone. V. Ex.' sabe que o
Conselho Monetário Nacional muitas vezes se reunia
por telefone. Em síntese,_ essa discordância, e desde que a
opinião pública saiba que o Presidente da República é
quem vai adotar a resultante desse sistema de discordância, essa discordância é fundamental para que se encontre a verdade a respeito do problema económico e do
problema social brasileiro. Lembra-se V. Ex• do exemplo
clássico que podemos encontrar, _e _v. Ex.' é professor,
sobretudo, de História Mliitar, que podemos encontrar
na decisão do Presidente De Gaulle, quando ele proibiu
a reunião do Tribunal Bertrand Russell, em Paris. O tribunal destinava-se à julgar os crimes de guerra que os
americanos, segundo Russel e segundo a humanidade,
estavam praticando contra o povo vietnamita. O General De Gaulle proibiu que o Tribunal Russel se reunisse
em Paris, ele passou a reunir-se em Roterdã, na Holanda, e aquele que discordou publicamente do General De
Gaulle, foi precisamente o- seu ministro da -Cultura, o
grande André Malraux. Então, a discordância, nobre Senador, é fundamental para que se encontre a verdade,
porque, afinal, de contas a verdade absoluta só existe na
mentalidade dos governos autoritários, e não no pensamento lúcido de democratas como V. Ex•, Sr. Senador.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Agradecemos o aparte de V. Ex.', que foi tão longo e elucidativo, que vai nos
obrigar a abusar um pouco da bondade da Mesa, em estender a oraç:do um pouco mais.
Eminente Senador, com o respeito que temos, a amizade que possuímos, vamos dizer: V. Ex• anda tão malinformado das coisas do Governo ... Não se acabaram essas reuniões do CMN, não Senhor. Para socorrer duas
instituições bai1cúiias do maior porte, foi feita uma reunião do CMN. em petit comitê, e vamos lhes dizer os
membros que dela tomaram parte, e preparadas ...
O Sr. Fábio LUcena - Diga os nomes, que eu digo os
dois bancos. E são bancos paulistas,
O SR. VIRGlUO TÁVORA- Banco é como honra
de mulher: não se toca. Acabou a credibilidade de um
banco, estâ ele, por maJor esforço que faça, sempre no
spot, sempre na divida.
O Sr. Fâbio Lucena-- Um momento, nobre Senador,
um momento.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- FAzemos um apelo a
V. Ex• para que não decline o nome dos bancos. Mas V.

Exf sabe que houve a reunião, sabe que houve...
O Sr. Fábio Lucena- Um minutinho. Quando V. Ex'
compara o banco com a honra de mulher, V. Ex• compara as vestais com as sabinas. Isso não é possíveL

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Bem. V. Ex• faz um
conceito muito mau dos bancos brasileiros. Nós, não,
pois isso é uma questão puramente conceitua!. Vamos
para adiante. Então, hoUve o petit comité, houve uma
reunião de parte do CMN, que depois foi comunicada ao
restante e a salvação, que achamos certa, das instituições
bancárias com a edição rápida, precisa e imediata, de
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uma série de normas. Não é isso que estamos criticando;
portanto, apenas fizemos uma pequena retíficação ao
afirmar de V. Ex.'
Eminente Senador, não queremos que os membros
deste Governo pensem da mesma maneira, porque nun~
case viu duas cabeças não terem duas sentenças, porque,
para duas cabeças, duas sentenças.

Agora, não pode caber no assentimento nosso é que os
re-sponsáveis pela nossa política econômico-financeira,
num fórum internacional, com o representante do Banco
Central __~__Q_$r. Ministro de PJanejamento, digam, afir~
mem, se c-ontradigam em coisas fundamentais, como
essa da condução da política económico-financeira. Que
um tenha uma idéia, que .outro tenha outra idéia, isso é
absolutamente normal, mas o Governo brasileiro não
pode ter, num fórum internacional, duas opiniões diversas.
V. Ex• vai ficar contente, porque nào vamos terminar
este discurso sem também elogiar, a nosso ver, bem entendido, pode ser que ao ver de outros _seja completamente errado, um passo muítíssismo corajoso, mas que,
em nossa opinião está certo, e só pode ser tornado,
graças a bases assentes pela administração passada, de o
Governo brasileiro, segundo as folhas, segundo noticiam
os jornais, procurar, paulatinamente, ir transformando
os créditos interbancários, lâ no exterior, em crêditos comerciais, retirando de cenârio um dos pontos fracos que
tínhamos, quando na discussão com os nossos credores.
.Sabe V. Ex• e agora pode se dizer que houve tempo,
que, de créditos comerciais, interbancárioS para as nossas agências no exterior, a soma ascendia a 20 bilhões de
dólares. Óbvio que não iríamos dizer isto aqui, no ano
passado. Depois de passada a tormenta, depois de contornado o perigo, veja V. Ex• o que representa isso em
função das noss:3S exportações, o que representa isso em
função dC nossas reservas! Então, transformar paulati~
namente esses créditos interbancârios em créditos comerciais e dar-lhes um limite compatível com a nossa ca~
pacidade de socorrer, em uma necessidade, compromis#
sos que não tenham sido honrados, isso se nos afigura
uma medida do mais alto alcance. Oxalá tomada essa diretriz, não venha daqui a pouco, outra autoridade dizer
que ela está errada. O fulcro, pois, do nosso pronunciamento, hoje, é que discutamos dentro de casa, discutamos com o Governo, mas quando nos apresentarmos perante aqueles nossos interlocutores estrangeiros, usamos
a mesma linguagem. Se a linguagem ê certa ou errada,
vamos discutir daqui a pouco, mas usemos a mesma linguagem, porque, em suma, quando fala o Ministro
Sayad, quando fala o Dr. Serra, eles não estão expendendo a sua opinião de economistas, eles estão expendendo
a opinião do órgão que estão dirigindo, ipso facto do Governo, já que o Banco Central, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda. constituem aquelas autoridad~ monetárias maiores, que estilo justamente fazendo todo o ajustamento de nossa dívida exfe"rna.
O Sr. Gastão Müller -

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com prazer.
O Sr.

G~stào

Müller- Eu acho que o fulcro do dis-

curso de v_. Ex•, como V, Ex.' mesmo afirmou, é a disparidade de pensamentos, de raciocínios diferentes ...
O SR. VIRGfLIO TÁVORA --A enuncíação dessa
disparidade lá fora.
O Sr. Gastiio Müller - .••dos membros do Governo
"atuai, da NOva RepúbÍica, variáveis eni função de unia
diretriz do País. Agora, há um ditado popular, que V.
Ex• conhece tanto quanto eu, que diz: o uso do cachimbo
torna a boca torta. Quer dizer, nós passamos 21 anos
praticamente sob a tutela de um homem só, chamado
Delfim Netto, cUjas qualidades ninguém nega, e toda
gente neste País sabia que o Ministro da Fazenda do Governo passado era um tutelado do Ministro Delfim Net- to. De modo que, na área económica da Velha República, princípalmente do Go~·erno Figueiredo, ninguém falava. Quem ousaria falar ou pronunciar algo que contra~
ri asse o pe"nsamento da grande eminência, não digo emi- nêncJa parda, da grande eminência do Governo anterior
na ãrea económica, o Ministro Delfim Netto que, na pa~
lavra do Senador João Lobo, sua eminência ''luminosa"
__de Delfim Netto. Assim, o que está havendo é isso, num
regime democrático, livre, aberto, as opiniões podem v a-
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riar. Agora, quem fala definitivamente, neste País, em
nome do Brasil, chama-se José Sarney, e este natufal·
mente, depois desses embates e dos pensamentos dos
seus assessores, chegarã à sua diretriz e essa passa a ser, a
meu ver a diretriz brasileira. Essa é a minha opinião pessoal, para entusiasmar o debate, numa sexta-feira, depois de um feriado, que ainda se consegue, graças ao Se-nador Yirgílio Távora, manter no plenãrio, jâ quase à
cinco. da tarde. t um milagre do trabalho de V. Ex• em
dissertar sobre um assunto tão interessa-nte para nós todos.

O SR. VffiG[LIO TÁVORA- Estamos dizendo justamente a V. Ex•, que tem de ficar citado, aqui no caso,
que não somos contra a diversidade de pensamento, e só
mesmo a vivacidade intelectual do eminente Vice-Líder
de PMDB daria para apresentar uma resposta, diremos
assim, tãó elegante a algo que está sendo posto em ter-,
mos bem simples, Não há racíocfnio que me convença
estar certo, que num fórum inte:rnacional, sobre uma
questão Vital para a nossa economia, duas autoridades
não são dois membros quaisquer do governo, mas duas
entídades, justamente aquelas encarregadas de negociar
cóln os nossos credores internacionais - falem linguagem diferentes. Não temos a menor dúvida de que a diretriz- e esperamos j:>elo conhecimento qw; temos de outro tempo- será-impressa a tempo oportuno, oportuno
tempore, por Sua Excelência o Senhor Presidente daRepública. Mas quem senta na mesa para discutir com os
noss-os credores não é Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, e sim essas entidades por seus representantes a que nos referimos.
O Sr. Lenoir Vargas -

V. Ex• me permite'?

O SR. VlliGILJO TÁVORA- Pois .não.
O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex• está justamente respondendo o que eu ia dizer. Agora, estamos conhecendo,
através do Líder do PMDB, que quem fala pela República é apenas o Presidente da República. Tudo o mais o
que os outros disserem não tem nenhuma valia. Quando
tivermos de fazer qualquer tentativa no exterior, é preciso uma viagem do ~residente da República, porque ele é
o único que fala em nome da República, pois aqui dentro
a confusão é geral.
O Sr. Gastão Müller- Quando o Presidente falar e;
conseqUência de- um produto gerado pela discussão dos
seus assessores. Ele naturalmente poderá, dentro dos trãmítes leg-ais, delegar poderes a alguém para falar em
nome do Brasil. Em última instância, quem sempre faJa
em nome _do Brasil é o Presidente da República, não hâ
dúvida. lembro-me de que, há dois anos atrãs, o eminente Presjdente João Figueiredo, falou na ONU, em
nome do Brasil. Ali, era o pensamento do Brasil. Certo
ou erradci, era o nome do Brasil que estava em foco, e o
Presidente falava em nome do Brasil, ninguém mais.

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Muito bem. Então,
gostaríamos de concordar ...
O Sr. Alfredo Campos- Permite V. Ex' um aparte?
O Sr. Fábio Lucena -

PErmite V. Ex• um aparte?

O SR: VIRGILIO TÁVORA- Jã concederemos o
aparte, com todo prazer, ao eminente Senador Alfredo
Campos, e depois ao ilustre Senador Fábio Luceo'a.
O Sr. FábJo

Lu~:ena

-

Muito obrigado.

O SR. VIRG!LIO TÁVORA - Gostarfamos, então,
de concordar com V, ~x~. constrangidíssimo, porque os
nossos r~presental!_tes que estão indo à América, do Banco Central- vamos falar nas entidades- o Ministério
da Fazenda e agora, segundo fomos informados, irá o
Ministro do Planejamento, esses cavalheiros que estão
falando linguagem diferente terão imensas dificuldades
em se entenderem c.om os nossos credores que também
perguntarão a eles: qual dos Senhores está expressando o
pensamento de Sua Excelência o Senhor Presidente da
República ou melhor, do Governo brasileiro'?
Concedemos o aparte ao eminente Senador Alfredo
Campos.
O Sr. Alfredo Campos- Nobre Senador Virgílio Távora, estou seguindo com muita atenção o discurso de V.
Ex~ nesta tarde e vejo aqui, agora, que não há o que se
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discutir sobre se o defl!nto vai ser enterrado com uma
roupa bonita ou se v_a.i ser enterrado com uma roupa
amarrotada ou feia, ou se a vela apagou durante o yelório.
·
O SR. VIRGILIO TÁVORA - O seu aparte estâ
meio lúgubre, mas vamos para adiante.

O Sr. Alfredo Campos- O que interessa Senador é
simplesmente o seguinte. No início do Governo, deste
Gõverno que estâ traz.en_dp __ l,l.m fard_o muito pesado dos
Governos passados, de 21 anos, para ser resolvido.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Nã_o toque muito no
passado, eminente Senador, porque estamos vendo tantas pessoas do passado resolvendo problemas do presente ...
O Sr. Alfredo Campos- Infelizmente também tem_os
este problema, nobre Senador, infelizmente temos esse
problema. E não somos nós que defendemos e$Sas muitas pessoas do passado, resolvendo os problemas do presen(e. Diariamente denunciamos e somos contra isso.
Mas não nos cabe resolver esse problema. Cabe-rios denunciar e temos feito. Voltando ao que queríamos-dizer
a V. Ex•
O SR. VIRG(LIO TÁVORA -Ouvimos V, Ex•oJJ.tra
vez.
O Sr. Alfredo Campos- Como disse o Senador FábiQ
Lucena, existem duas ~;scol.as tri~h.adas por economistas
brasileiros.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Vamos acrescentar
que não só duas, existem outras._ Mas vamos além.
O Sr. Alfredo Campos- Defendendo aqueles que foram ao exterior, que foram dois. O primeiro pertence a
uma escola e o segundo pertence a outra, No emaranhado da calamitosa dívida pública que o passado trouxe ao
presente é difícil manter o mesmQ_raciocínío pira resolver esse problema que acho não tem solução. O problema da dívida externa brasileira não tem solução; o Brasil
não vai conseguir pagar esta dívida. Achamos que não
há como pagar uma divida, porque o saldo positivo de
seis bilhões de dólares na balança de pagamento não dá
ao menos para pagar os juros. Para amortizar a dívida,
jamais poderemos sacar mais do _sofrimento do povo
brasileiro. ~impossível, nós entendemos assim. Não conhecemos quase nada de economia, nobre Senador
Virgílio Távora, mas sabemos que ê humanamente impossível pagar esta dívida. E se o atual Governo ain,da
insiste, como insistiram os governos do passado, em pagar esta dí_vida, ele tambêm está _errado. Incorrerá em
erro porque não temos cgmo pagar esta dívida. Por isso,
quando dois brasileiros membros do atual Governo vão
ao exterior f~lar sobre dívida, e um fala numa linguafem
e o_utra fala noutra_...

O SR. VIRGI_LIO TÁVORA- Infelizmente estão representando o interesse do País, portanto eles só podem
falar, eminente Senador Alfredo_ Campos, permita-noS
- apesar do brHhantismo do seu aparte- pennita-nos
redarguir-lhe eles só podem falar uma l~nguagem._ Entendemos que aqui dentro p-oàemos-díscutir,achaf que é
uma burrice inqualificável fazer-se isso ou aquilo. Muito
bem. Mas quando form-os discutir com noSSÇ>S credpre.s,
quando nós, num fórum inte.rnacional, nos apreselliãmos; não podemos ter dois pensamentos, não podemos,

Ex• ...
O Sr. Alfredo Campos -

Concordo com V.

vez; permita-nos lembrar o exemplo dado por este Coniresso, dado pelo Partido de V. Ex', na lnterparlamentar
de Roma, em 1974, quando estavam muito acesas as paixões no Brasil, fazendo justiça ao Partido que deu origem ao de V. Ex~. praticamente com o mesmo nome, a
delegação do MDB não fez absolutamente coro às increpaçôes que se faziam àquela época, na prática, a totalidade de governos de países sul-americanos. Aqui dentro
guerreávamos- naquele tempo era ARENA e MDBmas lã fora éramos um só, estávamos representando o
BrasiL E o que dito não tem a vigésima importância de
um encontro em que nossa Pátria apresenta as postulações em um encontro -decisivo porque a reestruturação
dessa dívida é, de fito, um grande affaire- fiitêrõacíon-âl,
onde uma só linguagem deve ser falada. E: is_so que dissemos.

O SR. VlRGlLIO TÁVORA- Com o devido respeito a V. Ex~. Sr. Presidente. V. Ex~ se deu conta do precioso conjunto de apartes que recebemos e da avalancha de
minutos q-ue e-sses apartes também carregaram? Vamos
subordinar à vontade de V. Ex•, pedindo vênia para ouvir o eminente Senador Alfredo Campos. Logo após terminarei.

Quãnto a uma parte, da intervenção de y, Ex• sobre a
dívida, convidã~Io~íamos para estar presente na próxima
semana, quando discutiremos com o PMD~. graças vamos repetir-o cavalheirismo do Líder do Partido de V.
_ Ex_~. _que aquíesc~u em trazei: a sua Bancada, para podermõS então _discutir. Não é com três ou quatro Senadores
presentes, por mais ilustres que sejam, que poderíamos
fazer isso. Verificaríamos isso, então, e apresentaremos a
V. Ex•, mais um pouquinho carregadas, as coxes,
Não_ achamos que problema tão fundamental seja só o
da dívida e~terna. Ninguém está se apercebendo, ou
pouca gente o estâ de que problema igualmente importante, problema que está cresc_e_ndo como uma bola de
neve.-. e.começaremos a estudã-lo, sem paixão, apresentando os números, baseados naqueles que à Câmara foram expostos pelo Ministro da Fazenda e aqueles outros
estudados pela Universidade de Brasília, dois órgãos oficiais, já que, atualmcnte, todos os dois pertencem ao
mesmo Governo e têm ambos seus _dirigentes da con_[lanç;l çio a tua! Governo--.: é a dívida interna. Nós o discutiremos oportunamente. Em função do crescimento
desta díviçla, começou a divergência profunda entre os
órgãos citados: se o déficit públíco- permita, não gostaríamos de entrar no mérito - é o causador da dívida,
se esta. é, quem está impulsionando aquele, com a conseqUente subida dej_uros, com o conseqUente encarecimento de todos os produtos ..

_ O Sr. Alfredo Campos - ... em futuro próximo, esse
problema da nossa dívida externa e também da dívida inIJ::rna. Nisso, acho que a idéia de V. Ex~ foi muito brilhante e V. Ex• certamente, com todo o brilho que é pró~
prfo a V. Ex~, levarâ desvantagem nessa discussão, porque o PMDB há_ vinte e um anos que é um cr?que em debater os problemas da dívida interna, da dívida externa,
que tanto infelicitam o povo brasileiro. Permito-me term!_n_ar este aparte- neste sentido, n~o era isso que eu que~
tia dizer, mas o tempo de V: Ex• está curto e eu gostaria
de ouvir o término do brilhante discurso que V. Ex• ftiz
nesta tarde. Aguardamos a oportunidade de apartear V,
Ex~ ou de :.er aparteado por V. Ex• no debate que breve
teremos neste plenário.

O Sr. Alfredo Campos- Concluiremos com rapidez o
aparte. Gostaríamos ao terminar, de dar_ parabêns a V.
Ex• pela idéia de discutir, aqui no plenário, em futuro
próximo, com a aquiescência do Líder Humberto Lucena ...
O SR. VIRG(UO -TÁVORA - Ele jâ deu, aqui, a
aquiescência. Já está resolvido o problema.

O SR. VIRG(LIO TÁVORA - Eminente Senador,
nós reconhecemos as nossas limitações intelectuais (Não
-apoiado.) mas, modéstia a parte, não são muitas não;
são algumas, é óbvio, nós não somos EcooQIDistas, a
nossa profissão é de Engenharia, mas há doze anos,
graças ao Professor Sirnonsen, que conhecemos muito
antes de ser Ministro, que nos dedicamos por curiosidade e, depois, por diletantismo e, depois, quase que por
paixão, ao estudo dessa ciência tão ingrata e tão inexata,
na realidade, comQ __é a Economia,

O_SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- E que V. Ex•
é um dos expoentes dela.

O Sr. Alfredo Campos- É um círculo vicioso.
Õ SfC\'IRGfLIO TÁVORA- ... éum_Girculoviçi_oso

que fazsubi_r todo o custo de vida, aumentando a ine 'assim sucessivamente. Mas isso vamos discutir
q(la~do. da ap~eciação do mérito. Estávamos diZendO, na
"opre1ftTiÍilar, que não fios--ati-vemos só ...
~flãÇão

·_O Sr. 'Alfredo CamPoS-- Estarei presente no dia dessa
"dls?~~..f:~kórque o PMDB ...

O SR. VIRGlliO TÁVóRÁ- ... à ~rítica, pOrque
após a crítica, temos uma notícia até agradável para os
Srs., algo que a Oposiçào bate palmas, se nào houver
descontinuidade na atuação governamental, isto é, ter-- minar com esse grande perigo, essa bomba que, no exterior, tínhamos desses créditos interbancários exageradíssimos, que desejamos, como o atual governo, ver transformados paulatinamente em créditos cornerc:_i_ais, se este
conseguir assentimento pa:fáüil -Não estamos aqui só
para achar os erro"s.ôa aüJ,_~_l.-administração. Não! Diremos que é também para bater muita palmas.

~x'

O SR. VIRGILIO TÁVORA- ... se estamos representando um único Governo. Recon:le V. EJS.! que uma
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O SR. PRESIDENTE (Tosé Fragelli) _:_V. h• tem
um minuto para terminar seu pronunciamento.

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Economia, não falemos em finanças. Mas, diríamos a V. Ex•, eminente Senador, que jã demos um passo muito avançado. Se V.
-~x~sach~~ _que nZ.o vamos levar grande vantagem nisso,
-confraáítil-lo-emos pois há um grande avanço: é a de ter
trazido o Congresso para discussão de um problema ao
qual ele havia sido como que chalangeado pelo Poder
Ex.ecutivo e se manti_nb.a mudo, como se a declaração
que o Ministro da Fazenda transmitira àquela outt'a
Casa do Congresso fosse constituída de pafavras mortas.
Ê isso que gostaríamos de dizer.
E, Sr. Presi_rlente, mais uma vez, oxalá que 3.Jgumas
destas palavras, talvez um pouco rudes, cheguem até aos
ouvidos do Chefe do outro Poder, c que este faça com
que sel!-s auxiliar~, discutin_do entre si, divergindo em
reuniões naquele belíssimo recanto que é o Torto, quando em Forun$ Internacionais, falem a mesma linguagem,
para felicidade nossa e para melhor defesa dos interesses
p.1tfios que acreditamos c o Senado, aqui, todo, nesse
ponto, não diverge, a opinião,-- ilào só nossa, mas de todo~ os brasileiros, resolvermos esses problemas que nos
afl1gcm, da divida interna, da dívida externa, da inflação
e do custo de vida.

_Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)

DIÁRIO
CAPITAL FEDERAL

ANO XL- N• 067

QUART~-FEIRA,

12 DE JUNHO DE 1985

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 94• SESSÃO, EM 11 DE JUNHO
DE 1985

1.1 -ABERTURA
1.2 1.2.1 -

EXPEDIENTE
Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.2 - Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n"' 159/85, de autoria dó
$r. Senador Nelson Carneiro, que introduz modificação na Lei n"' 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que
estabelece normas para a concessão de assistênciajudiciãria aos necessitãdos, de modo a tornar abrangidos pelo beneficio os sindicatos de empregados, no
caso que especffica.

1.2.3 - Discursos do Expedieote
SENADOR JORGE KALUME- Reverenciando
a memória do Almirante Tamandaré ao ensejo do
transcurso do 1209 aniversãrio da uBatalha Naval do
Riachuelo".

SENADOR JOÃO CALMON, como Líder Reunião setorial havida, ontem, entre o Presidente
José Sarney e o Mi.nistro Marco Maciel, no Ministério da Educação, de apreciação da problemática
educacional do País. Carta de professora de Pirapora
- M G a respeito da situação do professorado daquele Estado.

1.2.5- Coinunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

1.3 -

ORDEM DO DIA

- Requerimento n'i' 57/85: requerendo urgência
para o Ç>ficio S/2, 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.
Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n9 58/85, solicitando urgêncía
para o Ofícío SJ8, de 1985, através do qual o Prefeito
Municipal de Anápolis (GO) solicita autorização do
Senado para que aquela prefeitura possa realizar
operação de eroprêstimo externo no valor de USS
3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares),
Votaçio 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,

SENADOR NELSON CARNEIRO- Realização,
nesta Capital, da VU Conferência Interpar\amentar
da Europa e da América Latina.

-Projeto de Lei do Senado n"' 2/80, que dispõe
sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior. Votaçio adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 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. Votado adiada por falta
de quorum.
- Projeto de Lei do Senado_ n"' 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico. (Apreciação
preliminar _d_8: constitucionalidade.) Votaçio adiada
por falta de quorum.
- ._...Projeto de Lei do Senado n9 320/80, que revoga
a Lei n9 6.815, de 19 de as;osto de 1980, que define a
_ situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de ]migração e dá outras providências. Votaçio adiada por falta de quorum.

l.Z.4 - Comunicaçio da Liderança do ;l'FL
De substituições de membros em Comissões Permanentes.

1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR MOACYR DUARTE, cOmo UderReforma agrária.

SENADOR CID SAMPAIO- Revisão da política açucareira e alcooleira do Governo para o Nordeste.

SENADOR HELVIDJO NUNES - Considerações sobre editorial de O Globo, de domingo último intitulado ''A hora de assumir responsabilidades:', do jornalista Roberto Marinho. Situação
político-administrativa do atual Governo.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessidade da adoção de medidas estruturais, visando o combate a doenças epidemiológicas.
SENADOR MURI/.0 BADARO- Falecimento
do Sr. Rodolfo Gomes de S~ ·1za.

SENADOR GASTÃO MULLER- Carta de autoria do Presidente da Caixa Econômica Federal, endereçada ao Jornal do BrasJI, de esclarecimentos
sobre a instalação de gabmete daquela entidade, em
Recife- PE.
SENADOR LOUR!VAL BArriSTA - Apelo em
favor da preservação do Memorial de Medicirta da
cidade de Salvador - BA.
SENADOR NIVALDO MACHADO- Defesa da
autonQmia monicipal.
1.3.Z- Designaçio da Ordem do Dia da pr6xima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2 - ATA DA 95• SESSÃO, EM 11 DE JUNHO
DE 1985

2.1- ABERTURA

2:2 -

EXPEDIENTE

2.2.1- Ofício do Sr. l'-8ecretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado, autógrafo do seguinte projeto:
Projeto de Lei da Câmara nq 44/85 (n"' 5.539/85,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera o prazo para pagamento
do imposto de renda devído por pessoas jurídicas.
2.3 - ORDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 228,
de 1979, de autoria <,lo Senador Nelson Carneiro, que
acrescenta parágrafo ao art. 39 da Lei n'i' 5.107, de 13
de setembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e dá outras providências. Aprovada, à Câmara dos Deputados.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre
a Mensagem n'i' 207, de 1984 (n9 418/84, na origem),
de 12 de novembro de 1984, pela qual o Senhor Presi-
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dente 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, exercér a função de
Embaixador do Brasil junto à República Democrática Popular do Iêmen. Apreciação adiada por falta de
quorum,

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
sobre a Mensagem n9 101, de 1985 (n9 247/85, ilã-origem}, de 6 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberaçao
do Senado a escolha do D_outor Luiz Philjgpe__vieira
de Mello para ex.ercer o cargo de_Ministro do Tribunal Superior do Traba\ho,_em vaga destinãda a ma-

gistrado da Jl,!stiça do Trabalho, decorrente da aposentadoria:ao MiniStro Pajehú Macedo Silva. Apreciação adiada por falta de quorum.
2.3.1 -

2.4 -

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SEsSÃO ANTERIOR

Discurso após a Ordem do Dia

SENADOR AMARAL PEIXOTO -

ENCERRAMENTO

-Do Sr. Aderbal Jurema, proferido na sessão de
5-6-85.

Conside-

rações sobre a Convçn~ão d_q_J?_i~~o 9-o M?r e as necessid-ades de nossa Marinha de Guerra, ao ensejo da
passagem da data da Batalha Naval do Rachuelo.

45 DOS

2.3.1 - Comunicação da Presidência
Referente a não-designação de matérias para a Ordem do Dia de ai!Janhã, _em vir~ud~ da realização de
sessão especial, destinada a hõffienãge·ãr-a· memória
do ex-Senador Gustavo Capanema.

MESA DIRETORA
LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 94' Sessão, em 11 de junho de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Passos Pôrto, Enéas Faria e Mário Maia.

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES.' .
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena_Raimundo Parente - Alçysio Chaves - Gabriel Her_mes- Hélio Gueiros ..:...:...:-A.lex.andre Costa- Alberto SU-va- Helvídio Nunes- Cêsar Cais~ Virgílio íávora
- Moacyr Duarte_-__Martins Filho -Hu_l!l_~erto Lucena - Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema
Cid
Sampaio - Nivaldo Machado - Luiz C:iV3lC3:rife--Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães
- Luiz Viana- João Calmoo_- Nelson CarneiroRoberto Saturnino- Murilo Badaró- Fernando Henrique Cardoso- Benedito-Ferreira- Henrique Santl.Hõ
-Gastão MUller- José fr~g~Ui _- Enéas Faria -Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Alcides SaldanhaOcta vip Cardoso.
·

=-

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 38 Srs: Senadores.
Havendo número regimental, dec_Iaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos frabéilhos.
O Sr. }'ii-Secretário irâ proceder à leitura do E:Jt.pedien-

te.

b lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES

N•s 125 e 126, de 1985
PARECER N• 125, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem pq
19, de 1985 (pq 29/85, na origem), do Senhor Prest..
d~mte dª Repúbllc~t,JiQ.bJI!~ªn~o_ ~ aprovaçio do Senado Federal proposta para que seja autorizado o Go-- vemo do Estado de Sa~ta Catarina a elevar temporariamente em Cr$ 30.371.297.614 (trinta bilhões. trezentos e setenta e um milhões, duzentos e nooventa e
sete mil, seiscentos e quatorze cruzeiros) o montante
de Suã díovida consolidada interna.
Relator: Se-Odor Lenoi.r Vargas
Com a Mensagem n'i' 19, de 1985, o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado Federal

pleito ao Governo do Estado de Santa Cata.rin~ que objetiva registrar uma emissão de Obrigações do Tesouro
do Estado de Santa Catarina - Tipo Reajustável, nas
cond,ições admitidas pelo Banco Central n9 Parecer n9
631/84:
a) qualidade: 1.878.295 Obrigações do Tesouro doES-tado de Santa Catarina - Tipo Reajustável (ORTC);
equivalentes ao valor nominal reajustado para o mês de
SET/84 (CcS 16.169,61) a Cr$ 30.37!.297.614;
b) características· dos titulos:

Tna · .l'rrll>dlç\ddt dt
Juros

l'•~tnmonln 1'\t~•hllllla•h·~
l~)

Com"(li<>
:>.lnnol~ri~
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:
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c) cronograma de colocações e "Vencimentos:

Colocação

Vencimento

JAN/85
FEV /85
FEV /85
MAR/85
ABR/85
ABR/85.
MAI/85
JUN/85
JUN/85
JUL/85
JUL/85
AG0/85
AGO(SS
SET/85
OUT/85

JAN/89
JAN/89
FEV/89
FEV /89
FEV (89
MAR(89
MAR(89
MAR/89
MAI/89
MAI/89
JUN/89
JUN(89
AGOj89
AG0/89
AG0/89

Total

Quantidade
200.000
100.000 .
100.000
150.000
50.000
76.432
126.596
96.972
\33.2.78
166.722
133.278
166.722
83.278
200.000
95.017
1.878.295

Obs.: a serem colocadas com prazo decorrido da data
de emissão.
d) forma de colocação: através de ofertas públicas,
nos termos do item VII da Resolução n" 565, de 20-9-79,
deste Banco Central;
O Conselho Monetârio Nacional, em sessão de 13 de
dezembro de 1984, pronunciou-se favoravelmente ao encaminhamento do pedido do Governo de Santa Catarina. O Parecer do Banco Central sobre o referido pleito
ressalta-o fato de o endividamento consolidado interno
do Estado já ultrapassar o limite que lhe foi fixado- pela
Resolução n'i' 62/75, com ãs mesmas alterações-introduzidas pela de n'il 93/76, ambas do Senado Federal, mesmo antes da realização da referida emissão. Segundo o
mesmo documento, a margem de poupança real constante do orçamento estadual (Cr$ 92.452,5 milhões) mostrase inferior ao maior dispêndio (Crl 219.922,5 mílhões),
previsto para o exercício de 1985, mesmo antes da realização da operação, uma situação que justificaria o não
deferimento do pleito, caso a emissão proposta criasse
novos compromissos para as finanças estaduais. No entanto, tendo em vista o fato de que a emissão proposta
estã destinada unicamente à prorrogação de compromissos jã existentes, entende o Diretor da Área Bancãria do
Banco Central que, em carãter excepcional, o Senado
Federal deveria autorizá-la.
A anãlise, quanto ao mérito, do pl~i_tC! do Governo do
Estado~ de Santa Catarina deixa transparecer a conveniência de ser o pedido imediatamente acolhido pelo Senado Federal, haja visto a difícil situação das finanças
estaduais catarinenses e a possibilidade de abalos no
mercado de títulos estaduais em face das dificuldades de
o Governo resgatar os títulos com vencimentos em 1985.
Ante o exposto, acolhemos a Mensagem nos termos
do seguinte:
PROJETO DE RES01:UÇÃO N• 18, DE 1985
Autoriza o Estado de Santa Catarina a elevar em
Cr$ 30.371.297.614 (trinta bilhões, trezentos e setenta e um milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e quatorze cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
O Senado Federal resolve;
Art. !'ii É o Governo do Estado de Santa Catarina
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no item III do art. 2'il da Resolução n'il 62, de 28
de outubro de 1975, modificada pela de n9 93, de li de
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a
permitir o registro de uma emissão de 1.878.295 Obrígações do Tesouro do Estado de Santa Citafiri.a- Tipo
Reajust_âvel (ORTC), equivalente a Cr$ 30371.297.614
(trinta bilhões; trezentos e setenta e um milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e quatorze cruzeiros),
considerado o valor nominal, do titulo de Cr$ 16.169,61,
.vigente em setembro de 1984, des:tinada ao gir"o de parte

de sua divida consolidada interna intralimite mobiliâria,
vencíVel durante o exercíciO de 1985, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen~ral do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'il Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, em 9 de maio de 1985. -João
Castelo, Presidente ~- Len0ir- Vargas, Relator - José
Lins - Carlos Lyra- Amaral Furlan - Moacyr Duarte.
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souro Estadual, destinada a rolagem da dívida consolidada interna do Estado catarinense,
Sala das Comissões, em 5 de junho de 1985. --:-Nlvaldo
Machado, Presídewnte, em exercício - Lenoir Vargas.
Relator - J uta~y Magalhães- Aderbal Jurem a- Odacir Soares- Hélio Gueiros ~ Luiz Cavalcante- Octá-

vio Cardoso.

PARECERES
N•s 127 e 128, DE 1985

PARECER N' 126, DEl985
Da Comissio de Constituição e Justiça, sobre o
PrOjeio-deRiSohiçã.o n'í' 18, de 1985, da Comissão de
Economia, que "autoriza o Governo do Estado de
Santa Catarina a elevar temporariamente em Cr$
30.371.297.614 (trinta bilhões, trezentos e setenta e
um milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos
e quatorze crUzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
Rel~tor:

Senador Lenoir Vargas

O presertle Projeto de Resolução da Comissão de Economia originou-se de mensagem do Poder Executivo
-submetendo à apreciação do Senado proposta do_Senhor
Ministro da Fazen_da para qUe seja au~orizado o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, temporariamente, em Cr$ 30.371.297.614 (trinta bilhões, trezentos e
setenta e um milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e quatorze cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidad::t interna.
Tr~itou o Projeto regularmente; nada havendo que
-lhe possa ser inquinado de inconstitucionalidade, injurídicidade ou quebra das boas normas da técnica legislativ.a.

PARECER N• 127, de 1985
Da Cooús:5io de Economia, sobre a Mensagem D'
100, de 1985 (n'il249/85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo il aprovaçio do Senad~ Federal proposta para que seja autorizada o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em
Cr$ 252.255.850.210 (duzentos e cinqUenta e dois bilhões, duzentos e clnqifenta e cinco mUhões, oltocen..
tos e cinqüenta mil, duzentos e dez cruzeiros)o montante de sua divida co.nsolldada interna.
Relator: Senador Lenoir Vargas
Com _a Mensagem n9 100/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que
objetiva registrar uma_emissão de obrigações do TesOUro
do Estado do Rio Grande do Sul - Tipo Reajustável,
nas seguintes condições:
a) quantidade:

-~

Consoante a copiosa jurisprudência desta Comissão
de Justiça, o nosso parecer é favorável, ainda mais, que
se trata da emissão de Obrigações Reajustáveis do Te-

Juros

7 anos

7%a.a.
001

11.408,892 ORTE-RS, equivalente,
ao valor nominal reajustado para o
mês de dezembro/84 (Cr$ 22.110,46),
a Cr$ 252.255.850.210;

b) características dos títulos:

Correção
Monetiria

Modalidade

Periodicidade
de Pagamento

(I)

(2)

Semestral

Mensal

p

Prazo
Taxa
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Numeração
dos
Certificados

A partir da
...

_ (l) =idêntica_ à das Obrigações do Tesouro Nacional-Reajustável (ORTN);
(2) = p =ao portador.

e) autorização legislativa:

c) cronograma de emissões e vencimentos:
Emis5i!es

Vencimentos

Quantidades

ABRj85
MA!j85
MA!f85

FEV/92
FEV j92
MAI/92

3.289.411
785.!93
214.807

JUNj85
JUNj85
AG0/85
AG0/85

MAI/92
MAI/92
MAI/92
AG0/92

SET/85
OUT(85

AG0/92
AG0/92

1.500.000
1.500.000
859.797
640.203
(*)
1.900.000
719.481

(')

Total
Obs.:

ll.408.892

a serem colocadas com prazo decorrido da data
de emissão, exceto (*).
d) forma de colocação: atravês de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n9
565, de 20-9-79, deste Banco
Central;

Lei n'il 6.465, de 15-12-72, e
Decreto n'il 31.703, de 1211-84.
·O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, levando em conta a informação da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República (SEPLAN/PR) e o parecer do Banco Central
do Brasil, vazado nos seguintes termos:
·~nalisando o orçamento do Estado do Rio
Grande do Sul, para o ano em curso, constatou-se
que a margem de poupança real daquela Entidade é
negativa (- Cri 62.658,3 milhões)".
· Oentro do critério técnico adotado até então,
caso se tratasse de emissão nova (aumento do VQlume dos titulo.!! Qa espécie em circulação), a situação
exposta no parágrafo anterior faria com que se viesse:. a-sugerir o encaminhamento do assunto ao Conselho Monetário Nacional com proposição de indeferimento do pleito.
Entretanto, conSiderando que:
a) a emissão de que Se trata não se caracteriza
como criação de uma nova responsabilidade para o
Estado mas, sim, a prorrogação de um compromisso já existente;
b) não dispõe o Estado do Rio Grande do Sul,
em face da difícil si~uação financeira que no mo-
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mento atravessa, de recursos para realizar o resgate
dos papéis vencidos e a se vencerem no presente
exercício, e o não pagamento dos mesmos poderá

trazer sérios transtornos ao mercado de títulos da
espécie. Entendo que tal emissão, em carâter eXcep-

cional, poderia ser autorizada pelo Senado Federal".
Ante o cx.posto, acolhemos a Mensagem nos termos
do s~uinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 19, DE 1985.
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a elevar em CrS 2S:Z.Z5S.850.Zl0 (duzentos e cin-qUenta e dois biiiWes, duzentos e clnqiienta e Cinco milhões, oitocentos e cinqUenta mil, duzentos e dez cruzeiros) o montante de sua divida consolidada lnterqa.
O Senado FederaJ decret;;t:.

Art. l"'

);: o GoVerno do Estado do Rió Grande do

Sul autorizado a elevar, temporariamente; o parâmetro
estabelecido pelo item III do artigo 2"' da -Res9Iução n"'
62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n 9 93,
de li de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de
modo a pennitir o registro de uma emissão de 11.408.892
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande d_~Std
- Tipo Reajustãvel (ORTE-RS), equivalente a Cr$
252.255.850210 {duzentos e _cinqí.lenta e dois bilhões, du~
zentos e cialqUenta e cinco milhões, oitocenJos e cinqUen~
ta mil, duzentos e des cruzeiros), considerado o valor no~
minai do título de CrS 22.110,46, vigente em dezembro
de 1984, destinado ao giro da dívida consotidã.da interna
mobiliária, vencível no exercido de tg84, obedecidas as
condições admitidas pelo B~nco Central do Brasil no
respectivo processo.
_
_
.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor n3: data de
sua publicação.
Sala das Comissões, em 23 de maio de-1985.- Álvaro
Dias, Presidente em exercício - José Lins, Relator -:Lenoir Vargas - Severo Gomes - Carlos Lyra - Amaral Furlan.

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescriç(5e_s legais e re~;imentais aplicãveis à espécie, merecendo, por íss~, o nqsso encaminhamento favorãvel,_ no que tange aos as-pe9tos de constitucionalida-

deS!fr~~~i~~iTs~~~~ ~~}.a:i~~ de t-9s5:....: N1~àtdo
Macbado, Presidente, em exerc'(í;io - Octá:vio Cardoso
Relator ..:.:.: MariiAs Filho - -Odaclr Soares - Nelsoo
Ciirneiro :- (com declaração de _vOto.) Jutaby Magalhies
-_ Héli() ~eiras - Lenoir Vi:rgas- Lulz Cavalcaate.

O SR-~PRESIDENTE.(Passos Põrto)-0 lJxpediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1'SecretãiiO~~ lido o seguinte.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 159, de 1985 ,
Introduz modificatio na Lei a'>' 1.060, de 5 de fevereko de 1950, que estabelece normas para a concessio de assistência judiciária aos necessitados, de
modo.J. tornar abrangidos pelo beneficio os sindicatos
de empregados, no caso que especifica.

O Congresso Nacional decretª":
Art. 1' .t: acrescentado ao art. l J d~ Lei n'-) .060, de
5 de feveq:iro de 1950, o seguinte § 3?:
"§ 3' As associações sindicais de enpregados
gozarão de isenção quanto a honorários de peritos
nas _ações de _verificação de periculosidade, in"saIubr!_çlade e penosidade em que atuarem na defesa
de seps asso~ados, cabendo à parte adversa suportar todas as despesas corr"espondentes."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificação

PARECER N• 128, DE 1985
Da Comissão de Constitulçilo e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n' 19, de 1985, da Comlssio de
Economia, que ''autoriza o Governo do Estad() do
Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 252.255.850.210
(duzentos e cinqUenta e dois bilhões, duzentos e ciiJoo
qüenta e cinco milhões, oitocentos e cinqUenta mil,
duzen[os e dez cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada interna".
Relator: Senador Octávio Cardoso:
O presente Projeto de Resolução, çia Comissão de
Economia do Senado Federal, como Conclusão de seu
Parecer sobre a M~msagem n' l00J85, do Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul a registrar uma emissão de Obrigações do Tesouro do E,stado do Rio Orande do Sul~ Reajustável~ ~y~lor ..2~Çr$ _?2_~.~~?_.850~-~~ .{~~:.- ·
zentos e cinqUenta e dois bilhões, duzentos e cinqUenta e
cinco milhões, oitocentos e cinqUenta mil e duzentos e
dez cruzeiros) destinada a financiar a rolagem de compromissos jã existentes.
A solicitação foi formulada nos termos do disposto no
artigo 3~>, da Resolução n~> 62, de 1975, do Senado Fede~
ral, que seja:

.

"Art. 3'>' Os Estados e Municípios poderio piei~
tear que os limites fixados no artigo 2' desta Reso-lução sejam temporariamente elevados, a fim de realiza\'em operações de crédito especificlUJiente vinculadas a empreendimentos financeiramente viáveis e
compatíveis tom os objetivos e planos nacionais de desenvolvimento, ou ainda, em caso de excepcional necessidade e urgência, apresentada em qualquer bip6tese cabl!l e minuciosa fundamentaçilo."
O caso do Estado do Rio Grande do Sul se enquadra
no dispositivo legal acima, no que diz respeito as cirCunstâncias excepcionais necessidades, traduzida em face a
difiçil situação financeira· Que atravessa no mõnre·nto
aquele Estado.

Junho de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Verifiçª-se, da simples leftu-ra da proposição, que o
que se p_retende é o benefício da assitência judiciãria no
tocante tão-somente aos honorários de peritos, em favor
dos sindl_catos de empregados que em nome desses postulem em ações de verificação de periculosidade, insaluhrida_de e penosidade.
A utiliZação de peritos nessas ações é costumeira e
quase indispensável, mas a perspectiva de ter que pagar
))_onorárioS muita vez leva o trabalhador, embora com
.direità· 3.õs adiciOrlãis
àbrir mão da p-êfícia~ .
Cuida o projeto, portanto, de evitar esse prejuízo ao
trabalhad.or.
Sala das Sessões, em 11 de junho de 1985.

·da tet a

LEGISLAÇÃO CITADA
~

LEI N• 1.060 DE
5 Dll FllVEREIRO DE 1950

EStabelece nÕrini.s Pãra a conCessãO de itsSistência
ju4!cliíri.a aos necessitados..

Art. 11. Os honorários de advogados e peritos, as
custas do processo, as taxas e selos judiciários s_erào pagos pelo vencido, quando o beneficiário de assistência
for venci!dor na caUsa.
§ 19 Os honorários do advogado serão arbitrados
pelo Juiz até o má;<imo de 15% (quinze por cento) sobre
o líquido apurado na·execu_ção da sentença.
§ 29 A parte vencida poderá acionar a vencedora
para reaver as despesas do processo, inclusive hono·
rãrios do advogado, desde que prove ter a última perdi~
do a condição legal de necessitada.

(As·-comissões de Constituição e JUstiça e deLegislação Social.)
-

o sR.

o

PRESIDENTE (Passos Pôrto) projeto
lido serâ publicado e remetido às comissões competentes.

Há oradore:;> inscritoS.
~ncedo a palavra ao nobre Senador Jorge K.alume.

O Sit. JORGE KALUME (PDS -AC. Pronuncia o
seguinte discurs_o.) - Sr. Presidente e Srs. Senador~:
Olavo Bilac, o poeta imortal, cujos trabalhos sempre
foram voltados à P_âtria, ensin~ "Ama com fé e orgulho
a, terra em que nasceste". Este pensamento já era a biblia
dos nossos patrícios que, sem medir canseiras e sacrificios da própria vida, entregaram-se à grandeza da pâtria
e à consolidação da nacionalidade brasileira.
Como reconhecimento e gratidiio a esses bravos, cabenos tecordar___se~ nomes e feitos~ para que perdurem
como -parte da memória nacional.
Por esse motivo encontro-me nesta tribuna para reve-renciar Tamandaré, pelo seu triunfo no combate naval
de Riachuelo, decisivo no teatro da guerra que envolveu
o Brasil e onde se pôde melhor avaliar o desempenho de
uma raça que ainda se formava.
Nesse combate de II de junho de 1865, ·que hoje faz
120 anOs, ficou provada a bravura dos nossos patrícios,
somada à estratégia aplicada pelos nossos Comandantes
e, muito especialmente, do Almirante Tamandaré, ~
ponsãvel pela Esquadra aliada naquele conflito.
Seus méritos profissionais contribuíram para essa escolha, mesmo porque Tamandare, desde cedo, se habituou a viver dentro do mar. Por isso, ao chegar à Academiajâ se considerava, emborajovem, pessoa experimen~
tada na vida marítima.
L_o_rde Cochrane, marinheiro inglês bem sucedido registrara:
"Permita em dar a minha opinião, que a melhor
Academia da Marinha é um Navio de Guerra, um
respeitável e hábil Lente, aonde se combina a teoria
com a prática que aí se devem explicar."
Efetivamente Tamandaré no seu despertar jâ respirava
o .ar puro das ãguas marinhas e que o destino haveria de
conduzi-lo a abraçar a carreira naval e tornar-se ,um dos
pilares da nossa nacionalidade. O seu feito nas ágtias do
Riachuelo, afluente do rio Paranã, tendo como seu
porta-voz o insigne Almirante Barroso, veio demonstrar
que uma força, quando bem adestrada e suficientemente
estruturada, inspira confiança e tranqUilidade à Nação.
E ª-cerca do nosso feito escreve o Capitão~de-Corveta
William Carmo Cesar, em 1982:

-

-

,"A guerra também viria testemunhar que o Almirante Tamandaré tinha conhecimento da arte e
da ciência da guerra e se preocupava com o preparo
e o emprego de nossas forças navais, além de mais
uma vez evidenciar que acompanhava com interesse
profissional as lições que a História nos fornece.''
Estas observações traduzem a grandeza do imortal
marinheiro, que mantinha vivo em seu pensamento a
árma à qual pertencia. Além de estrategista, era adminis-"tr'ador que __e_stava muito além do seu tempo e parecia viver as preocUpações dos dias atuais. E para bem dimensionar esta minha afirmativa vejamos outro trecho do
trabalho do Comandante William Carmo Cesar:
Mas a condução da guerra não se caraceteriza somente pelo esforço integrado da estratégia, da política e da tática empregada nos combates: NãO basta
decidir se esforço principal será político 01-i"inilitar,
_-n~o é suficiente escolher a melhor tática a empregar.
Ê também necessário Preservar e ampliar a capacidade das forças combatentes, através de ações logísticas adequadas. E Tamandaré, c_omo militar experiente, desde cedo comprovou aquilatar quão importante era esta atividade. Vejamos então.
- Ao tempo em que era responsável pela aquisição de iiovãs canhoneiras--para a Marinha na Europa, em 1857, em oficio endereçado ao Conselheiro
Saraiva faz menção à compra de embarcaçõ~ ·~para
_fazer o serviço de transporte de gêneros, depósito de
sobressalentes e do ma_térial bélico J!ecessárió para
:sé- cohsfruítem--e se suprirem baterias flutuantes ... A
--nossa Armada tem falta desta qualidade de transPOi'fe" (3:42). Tarilbém era- pieOCupã.çãó- daquele
Almirante a dependência estrangeira do material
bélico; ...a grande distância em que estamos da Europa e as dificuldades políticas que se podem afere~
cet entre rfós e algumas- das potências européias tornam prudente senão necessário que nos premuna-
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mos de todos os meios de guerra precisos .. sem
trita dependência do estrangeiro". (3:58.)

res~

Se Tamandaré despertasse do seu túmulo, mesmo por
alguns instantes, por certo mais se vangloriaria da Marinha, por ele alicerçad.a para o faturo e que seus seguidores, contagiados do seu entusiasmo e das duas lições de
sabor da eternidade, têm sabido corresponder.
É a Marinha já construindo seus próprios navios e
para comercialização; é a Marinha que conquistou a Antârtida; é fi Marinha dos navios-hospitais atendendo os
patrícios insulados na hinterlândia amazônica; é a Marinha sempre alerta nos rios e no Atlântico, vigiando as
nossas extensas fronteiras, dentro do sagrado lema, d~i
sivo na Batalha do Riachuelq;...0 Brasil espera que cada
um cumpra o seu dever". E este foi correspondido plenamente e continua ecoando nos dias presentes, tal a Convicção patriótica de seus componentes, que em qualquer
tempo será mantida.
_
Bendigo a Marinha de Guerra do Brasil, Desta data de
glória para a sua rica história, agigantada na figura inconfundível de Joaquim Marques Lisboa, o Almirante
Tamandaré, seu Patrono, e saúdo todos os seus disdpulos, na pessoa de seu Ministro, o s-enhor Almirante-deEsquadra Henrique Sabóia.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon como Líder do

PMDB.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.)-- Sr. Presidente e.Srs. Senadores:
Depois de proferir tantos discuÍ'sos, nos liltímos anos,
neste Plenârio, criticaildo procedimentos '<lo Poder Executivo Federal na área de ensino em todos os graus,
sinto~ me no dever de aplaudir, com o maior entusiasmo,
a .conduta do Presidente José Sarney e do seu Ministro
da Educação, Senador Marco Maciel, na memorável
reunião de ontem, que durou seis horas, congregando
responsáveis pelas diversas ãreas de atuação daquela
pasta. Esse novo sistema, introduzido com total êxito
pelo Chefe da Nação, permite um conhecimento mais
perfeito dos problemas de cada ministério.
O Presidente José Sarney teve ocasião de ouvir do Secretário de Ensino do 19 e29 graus, Aloysio Sotero, traumatizantes informações sobre o descalabro do ensino básico.
Logo em Seguida, o Secretário de Ensino Superior, o
ex-Reitor Gamaliel Herval, transmitiu aó Chefe da
Nação os seguintes dados: a) o orçamento Para a manutenção das universídades fe,derais, para este ano de 1985,
de 150 bilhões de cruzeiros, com um corte de25%,já_aca~
bou; b) o Ministro Marco Maciel pediu ao Ministro do
Planejamento, João Sayad, uma suplementação de 432
bilhões para que essas instituições não paralisem suas
atividades, até o fim do corri:nte ano. Mas esses recursos
- salientou o Professor Gamaliel Herval - ainda não
são suficientes para o bom funcionamento das universidades.
Na memorável reunião de ontem, um chefe de serviço
do Ministério da Educação, pela primeira vez, revelou
ao Presidente da República que atuatmente são destinados apenas 6% da receita dos impostos federais para a
manutenção e desenvolvimento do_ ensino, em vez dos
13% que são estabelecidos pelo§ 49, do art. 176 da Constititição.
No Governo anterior, q .ex-Ministro Delfim Netto,
que era o todo poderoso Ministro do Planejamento, costumava afirmar, com o desafi.lor à verdade que o caracte~
riza, que o Governo já estaya gastando 13% da receita di
impostos na ârea do ensino.
Já no final do Governo Figueiredo. o Diretor de Planejamento do ~EC, num programa de televisão, ainda
teve a coragem de revelar que o percentual destinado à
educação, em relação à receita de impostos federais, girava em torno de 9%. Agora, entretanto, fazendo o jogo
da verdade, um dos- chefes nlais importantes de departamentos do MEC revelou ao Chefe do Poder Executivo
que estão sendo destinados apenas 6% do Orçamento Federal para a manutenção e desenvolvimento do ensino.
Na reunião de ontem, foi tambêm decidido o aumento
da dedução de 2% para 3% do Imposto de Renda para o
MOBRAL, que não se limitaria mais à alfabetização de
adultos, mas atuará com grande intensidade, também,
.n~ áre~ Q_q 11' grau. Foi focalizada também a necessidade

premente de ser dada a maior prioridade ao ensino bási-

co.
Ainda não foi atribuído o devido destaque ao caso dos
Estados e Municípios, que ainda estão muito longe de
destinarem 25% de sua receita de impostos para a área da
educação. Em Um determinado Estado do Nordeste silo
reservados para a educação apenas 6% da receitados impostos. Nos municípios raramente se observa o cumpri~
menta do dispositivo constitucional que os obriga adestinar 25% de seus impostos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Os artigos da ConstituiÇão continuam a ser letra morta. O arL 15, por exemplo, da nossa
Carta Magna, estabelece no§ 39, os casos de intervenção
nos municípios. Leio o texto constitucional: § 3? do art.
15 ---;-,"A intervenção nos municípios será regUlada na
Constituição do Estado somente podendo ocorrer quando:
•·a) se verificar impontualidaQe no pãgamento
de empréstimo gãrantidõ pelo Estado;
b) deixar de ser paga, por dois anos consecutivos, dívida fundada;
f) não tiver havido aplicação, no ensino primário, em cada ano, de 20%, pelo menos, da receita
tributária municipal.''

Esse mesmo dispositivo consta da Lei n9 5.692, de li
de agosto de 1971, no seu art. 59, caput.
"Art. 10. Aos municípios que não B.plicarem,
em cada ano, pelo menos 20% da receita tributária
municipal no ensino _de 19 grau, aplicar-sr;;_~á o dispositivo no art. 159, § 39, alínea fda Constituição, artigo que eu já tive oportunidade de ler no decorrer
deste pronunciamento."
Portanto, Sr._ ~residente,_ Srs. Senadores é amplamente
justificada a nossa dúvida sobre o desejo real de cumprimento do que determinam a Constituição e leis importantes como a Lei n9 5.692. Não hã exemplo, na Históifa
do Brasil, de qualquer Munidpio qÚe tivesse a intr!r~
venção decretada pelo Governo Estadual em virtude do
não cumprimento dt:Sse dispositivo da ConstftuiÇão, reforçado pelo que determina a Lei n~> 5.692.
A sítuaçãõ'se agrava; apesar de tOdos os esforços que
têm sido realizados nos primeiros três meses da Nova
República. __ _ ___ ___
Ontem, em Juiz de Fora, a Professbra Maria José
Fér~s, que~ a Presidente da Associação Nacional de Doceiltes do rnsino Superior, informou que hoje, às 16 horas, representantes da entidade serão ·recebidos em
Brasília pelo Ministro da Educação, Sr. Marco MacieL
Na reunião, serão apresentadas as reivindicações das
universida~es federais autárquicas. A Sr• Maria Josê
Féi'es fufo~mo1:1, ainda, que não haverá paralisações nas
uniVerSidã:d-e~- a não ser que cada universidade tOme decisãO nesse· sentido, em assembléias gerais. E prossegue a
Presiden~e da ANDE&;. uNossa intenção ê apenas discutir a situação de penúria e insolvência em que se encontram as universidades autárquicas e procurar soluções
alternativas". A ANDES distribuirá, amanhã, um docuinento lembrando as promessas feitas pelo falecido Presidente Tancredo Neves, em novembro de 1984, de apli~
.cação imedia'Nt...._da Emenda João Calmon e priorização
do ensino póblicO -e gratuito.
"'"'Existem ao todo - acrescenta o documento da ANDES- 26 universidades federais autárquicas, cinco deIas no Estado de Minas Gerais."
O compromisso solenemente assumido por Tancredo
Neves, no_ dia 12 de outubro do ano passado, até boje
nã"o foi cumprido pela Nova República. Deixo aqui, ao
lado do elogio entusiástico à: iniciativa do Presidente José Sarney de promover reuniões setoriais, deslocando-se
para cada Ministério, uin apelo ao atual Chefe da Nação
para que cumpra o solene compromisso assumido por
Tancredo Neves._ Se isso não ocorrer, será inevitável a
patã:Iisação das universidades federais, de acordo com
que disse diretamente ao Presidente da Repóblica, na
manhã de ontem, o ex-Reitor Gamaliel Herval.
Aproveito, também, este ensejo, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, par~ proceder à leitura de uma carta quere-Cebi hoje de umá professora do Estado de Minas Gerais,
com uma revelação que deve provocar a nossa medi~
tação, porque a denúncia que ela faz focaliza um dosEstados mais desenvo~vidos c;io nosso Pais, que ê o de Minas Gerais. Diz a professora do Municlpio de Pirapor~:
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"Tendo lido uma nota do jornal O Estado de Minas, de 28 de maio de 1985, onde o Senador é citado
c_omo lutador pelas soluções dos problemas da educação, quero cumprimentá-lo e pedir que não abandone esta causa de tanta importância, dando o seu
apoio a esta classe tão sofrida, mal compreendida e
mal remunerada que é a dos professores.
Aqui, em Minas Gerais, estamos em greve há 20
dias, lutando por melhores salários, maior assistência às escolas, acesso e material para as crianças carentes. ~ penoso tomarmos esta atitude, deixando milhares de crianças sem aula e sem merenda. Somos
nial entendidas pelos pais de alunos e pela população que não entendem a nossa atitude e não aceitam uma professora fazer greve. Mas, o que vamos
fazer, para sermos ouvidas? f: justo ter um salário
de 400 mil cruzeiros para ser responsável pela formação moral e intelectual de trinta a quarenta
crianças? :1:: Justo o Governo não mandar giz, papel,
matfiz; materialôidâtíco, obrigando-nos a comprar
tudo isso com o nosso· dinheiro? FreqUentemente.
'"Somos -convocadas- pelas Diretoras a fazer festas.
promover desfiles, realizar bingos e sair pedindo ao
comércio pfendas a fim de angariar fundos para
consertar o telhado, os esgotos etc., das escolas. Que
-outros funcionários públicos têm essa obrigâ.ção,
além das professoras? Seria bom que as autoridades
visitassem as eScolas do interior e periferia de grandes centros para saber que nossas reivindicações são
justas, porque mesmo sem conforto, sem material e
mal pagas, damos conta do nosso recado.
Teqho fé em Deus quepolfticos como o Sr. e tantos outros ainda conseguirão melhorar este quadro
tenebroso. a) Neuza de Souza Dabian."
O Sr; Alcides Saldanha- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOÃO CALMON - Com o maior prazer,
- ouço o aparte do Nobre Senador Alcides Saldanha.
O Sr. Alcides Saldanha- Infelizmente o meu Estado
estâ numa situação, em termos de professorado, pior
aincJ..ado que Minas. Sabe V. Ex• que os professores do
Rio Grande do Sul vão entrar para o terceiro mês degr_o.
ve.. E não é apenas o problema de salário, apesar de que
o que pedem os professores foi assinado pelo Governador Jair Soares como um compromisso: primeiro como
candidato, depois no seu primeiro ano como Governador, praticamente- uma promissória que está em
cobrança e que S. Ex• não cumpre. Mas fatos como esse,
que V. Ex• acabãde ler na carta, em que colégios doEstado dizem que têm vagas contando que o aluno, veja
bem, leve a ~adeira de casa para entrar no colégio doEstado. ~se fato _ocorreu na minha terra, em Caçapava do
Sul, no ano passado: para o aluno poder freqUentar a
aula tinha que levar a cadeira na qual iria sentar. Isso estabelece, ~r. Senador, uma tristeza generalizada que independe de-quem esteja no Governo, mas uma fi1osofia
de tratament_o_ do ensino que parece que não estã tocando na consciência dos que governam em geral: da neces·
sidade de se eru:arar o ensino corri uma seriedade maior.
Quando a professora se refere às festas e às tômbolas
para manterem os colégios póblicos, lembra~ nos o poeta
que dizia que seria muito feliz o dia em que visse o anún~
cio de que para comprar armas, canhões, estava se fazen~
do uma tômbola, porque dinheiro para o ensino existia
sem problema de tômbola. Estamos chegando, no Rio
Grande do Sul, a ~ma situação de absoluto desespero. O
Sr. Governador encerrou, ontem, as conversações e
ameaça, hoje, estã nos jornais, demitii tOdo o professorado do Rio Giande do Sul e chamar terceiros para ocupar~ os !=a.:rgos vagos, já que a greve é geral no Rio
Grande do Sul; não hâ um colégio público funcionando
e já vai para três meses. Com uma diferença; no Rio
Grande do Sul, o círculo de pais e mestres e os pais de
alunos apóiam o professorado face à forma irreal como
está sendo tratado. E o CEPERGS Consegue um dado
estarrecedor, Sr. Senador: pega as listas da SEC e encon·
tra 16 mil professoras que são pagas, algumas com 44 ·
horas, e quê ninguém sabe onde estão e nem onde traba~
lham e o Sr. Secretário da Educação não soube explicar,
até agora, aonde estão essas moças que seriam professorase que .recebem do Estado e que, conseqUentemente,
agravam i1 ·situação de falência, de terror em que se encontra o Rio Grande do Sul. Solidarizando-me com o
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pronunciamento de V. Ex•, que é um lutador pela edu~
cação, trago estes dados que estão assustando o Rio
Grande do Sul, porque estamos diante do impasse. Não
hã maís condiç<ies, o Governador não quer mais nego~
ciar, diz que não tem dinheiro e que não vai pagar. Apelam agora os professores - recebi correspondência a
respeito- para ver o que poderia ser feito, a nível fede..
ral, a fim de se s-olucionar o problema do professorado
do Rio Grande do Sul. São quase 90 dias sem aulas, são
quase 90 dias em que o Rio Grande do Sul inteiro, simplesmente já não sabe mais para que lado vai se virar.
O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V, Ex•, nobre
Senador Alcides Saldanha, a sua preciosa e ao mesmo· ,.
tempo melancólica informação sobre o que ocorre !l.tml
dos Estados mais ricos da federação, que é o Rio Grande do Sul.
O professorado gaúcho está pedindo, apenas, um piso
salarial de 2,5 salãrios mínimos. Recentemente, apresentei, no Senado, um projeto estabelecendo_çQmo piso salarial para professores diplomados, 3 salârios mínimos.
Esta, aliãs, ~ a reivindicação da Confederação Nacional
dos Professores, num congresso ~eunido em Vitória, congregando mestres de todo o Brasil.
Se ocorre esse fato tão revolt_ant_e, num Estado como o
Rio Grande do Sul; se em Minas Gerais, que ê razoavelmente desenvolvido, há as anomalias denunciadas pela
professora de Pirapora; se no Estado de São Paulo, que ê
,a Unidade mais rica da Federação, as escolas de 19 grau
cobram taxa escolar, ilegalmente; se, em outros Estados,
quando um parlamentar consegue aprovação para' um
projeto de lei proibindo que as escolas de 19 grau cobrem
quaisquer taxas, o Governador se apressa em vetar o
projeto aprovado peta Assembléia Legislativa, as nossas
'"
apreensões são cada ve~ maiores.
Esta, realmente, nobre Senador Alcides Saldanha, é
uma situação dramâtica, que poderia ser amenizada se o
Governo Federal decidisse, afinal, cumprir o que determina a ConstitUição,- destinando, pelo menos, lj%-da re~
ceita de impostos da União, para manutenção e desenvolvimento do ensino.
Terminaria este pronunciamento lendo uffi trecho do
magnífico discurso do Presidente José Sarney, por ocasião da sua permanência, durante seis horas, na sede do
Ministêrio da Educaç_ã_o.
Disse o Chefe da Nação:

"O Senador Marco Maciel me entrega uma exposição de motivos sobre o Ensigo à Distân_cia. Esse é
um ramo extraorclinário que temos pela frente: co~
locar a serviço da educação as novas têcnicas. , __ _
Foi lembrado aqui um pequeno fato que realmente me comoveu pessoalmente. Foi lembrado o
trabalho pioneiro que hã 20 anos nós começamos
no Maranhão, quando no Brasil não existia nenhum
trabalho dessa natureza. Tentamos colocar à serviço
da Educação, criando a TV Didâtica, conl circUito
fechado de televisã-o, transformando velhas oficinas
em 50 salas de aula, colocamos circuito fechado detelevisão para multiplicar o número de bons professores que não tínhamos. Mandamos técnicos para o
Japão. Formamos uma equipe que lã está a'té hoje,
funcionando, com pequeno recurso. A,gora, que está
à disposição do País um imenso campo que começa
no satélite doméstico nós não podemos permitir que
ele fique girando enquanto ai estão milhões de analfabetos,enquanto ele pode ser instrumento do saber,
um novo campo a serviço da educação, levando conhecimento, melhorando a vida 1 dando condição
de., no futuro, cada um ter um direito e um lugar no
solo."
Aproveito essa referência do eminente Chefe __ da
Naçao para, lembrar que quando Sua ExcelêÕ.cia era Governador do Maranl)ão me convidou para visitar a TV- Didática que, como acentua 110 seu dis<::urso, trabalhava
em circuito fechado, portanto, as suas aulas não podiam
ser captadas na Cidade de São Luís. Sugeri, então, que S.
Ex~ adicionaSSe à televisão de circuito fechado um transmissor e uma antena, a fim de transformar a TV Didática em circuito fechado numa TV Educativa aberta, que
pudesse ser captada em toda a ãrea da capital maranhense. O então Governador José Sarney aceitou minha. sugestão e me emocionou profundamente ao inaugurai a
primeira emiSsora de TV Educativa aberta, no nordeste,
.co~vidando-me para ser seu padrinho.

Estou certo de que, como homem público profundamente interessado na causa da educação, o Presidente
JoséSarney vai cumprir.. "na sua letra e no seu espírito",
a emenda aprovada pelo Congresso Nacional, no dia 25
de novembro de 1983, garantindo à educação, na área federal, o mínimo de 13% da receita de impostos e, na área
dos Estado$ e Munidpios, nunca menos de 25% da receita de tributo& estaduais e municipais.
Muito obrigado. (Muito bem! Palrrias.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Cid Sampaio, por cessão do
nobre Senador Alfredo Campos.

O SR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISA O DO ORADOR. SEM PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O _SR PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa~
lavra ao nobre Senador Helvídio Nune,s.
O SR. HELVIDIO NUNES PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISAO DO
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- concedo a pa-

lavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador
Nelson CarQeiro
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu queria comunicar ao Seti.ado Federal, e atravé$
dele ao Congresso Nacional, a realização, nos dias 16 a
23 do corrente, nesta cidade, da 7~ Cotiferência InterparIamentar, que serâ instalada às 18 horas de domingo, dia
16, no Auditório Petrônio Portella, com a presença do
Excelentíssimo Senhor PreSidente iosé Sarney e representantes do parlamento europeu e do parlamento
latino-americano. Até hoje as inscrições sobem a 271 representantes estrangeiros, além da delegação brasileira.
Vejll: V. Ex~ o relevo que terã essa reunião. Aqui comparecerão 36 membros do parlamento europeu, liderados pelo seu eminente Presidente, o ex-Premier francês _
Piérre Pflimfin, quando serão debatidos assuntos da
maior relevância, entre eles quero destacar, porque constitui uma inovação nessas reuniões que se tém 'realizado
entre os dois parlamentos, o debate sobre o meio ambiente. Toda a tarde do dia 18 será destinada a esse deba~
te. E logo após esses 5 dias de trabalhos em Br.así!ia, seguiremos atê o Amazonas, para ali visitar Carajás, Tucuruí, e fruir, na generosa Capital am~onense, da ho·spitalidade do seu Governo e do seu povo. E n_o domingo, terminaremos a excursão no Rio d~;:: Janeiro, onde o Governador Leonel_ Bri2:ola <::olocou, também, à disposição dos
visitantes todas as facilidades.
Espero que_~ssa reunião dê os frutos desc;jados e que o
~Parlamento Latino--Americano, depois de 2! anos de atividades, possa final obter a institucionalização citada.
Quero esclarecer que todos os parlamentares brasileiros sào membros natos do Parlamento Latinoamericano, ao contrârio de outras associações onde há
contribuição, o Parlamento Latino-americano não recebe contribuição individual de nenhum parlamentar. Mas
todos são membros natos do Parlamento. Evidentemente não podemos fazer uma delegação com todos os parlamentares.da Câmara e do Senado, porque seria então,
apenas uma reunião brasile_ira, mas todos p_odem comparecer e intervir, dentro da estreiteza regimental, com a
sua opinião ou a sua crítica.
Sr. Presidente, essa expli<::ação eu devia dar ao .Senado,
antes que aqui começassem -a chegar os-"representantes
do estrangeiro jã em viagem.
Era o que eu tinha a dizer, pensando não ter abusado
da tolerância de V. Ex~. nem ferido o Regimento Interno. (Muito. bem!)_

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal Eunice Michiles - Alcides Paio Américo de Souza --José Lins- Milton Cabral- Albano Franco - Amaral Peixoto - Itru:nar Franco Alfredo Campos- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi
- Roberto Wypych - J aison Barreto - Carlos Chiarelli -
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a mesa,
comunicação _que vai ser lida pelo Sr. 1'~'-Secretãrio.
É lida a seguinte

Em 10 de juhho de 1985

N•

Senhor Presidente:
Nos termos_ do art. 86 do Regimento Interno, tenho a
honra d~ submeter a Vossa Excelência, para os devidos
fins, o nomt?_ do n'Obre senhor Senador losé Lins para in~
tegrar, em substituição ao nobre senhor Senador Alcides
PaiO Comi_s_são de Educação e Cultura, na qualidade de
Titular, e o nome _do_ nobre se.nhor Senador Alcides Paio
para integrar, em substituição ao nobre senhor Senador
José Lins, a Comissão de Agricultura, na qualidade de
Titular.
AprOveitO a_ oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e djstínta consideração. - Carlos Chiarelll, Líder do PFL.

a

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- Serão feitas as
su6Sfittiições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência
convoca sessão extraordinâria a realizar-se hoje, às 18~
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
- Redação fió.al do Projeto de Lei do Senado n9 228,
de 1979,
-Mensagem n<? 207, de 1984, referente à escolha do
senhor Raimundo Nonnato Loyola de Castro, Embaixador d_o Brasil junto ao Estado d.o Coveite, para, cumulativamente; ex-ercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Oemocrâtica Popular do Iêmem; e
-Mensagem n9 101, de 1985, referente à 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, decoi-rente da aposentadoria do Ministro Pajehú Macedo
Silva.

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente, passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
57, de 19851 de autoria dos Líderes Gastão MUller e
Moac;yr Duarte, requerendo, nos termos do art.
37"1, c; do Regimento Interno, urgência para o Ofí~
cio Sf2, de 1985, do Governador do Estado do Rio
Grande do Norte, solicitando autorização do Senado_Federal para realizar operação de crédito ex.t~r~
no no valor de cinqUenta milhões de dólares.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Srr Fábio Lucena cação de vot_ação.

Sr. Presidente, solicito vedfi--

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Será feita a
solícitada pelo nobre Senador Fâbio Lucena.
Sendo evidente a falta de número para deliberação, a
Presidência suspenderá a sessão por dez minutos, fazendo soar as campainhas, em obediência ao disposto no inciso VI, art. 327, do Regimento Interno.
Está suspensa a sessão.
verífica~ãó

(Suspensa às /6 horas e 36 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 46 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Estâ reaberta
a sessão.
Persistindo a falta de número, a Presidência se dispensa de proceder à verificação solicitada. O requerimento
fica com a votação adiada.
Em conseqüência, as demais matérias constantes da
Orâem do Dia, todas em fase de votação, coilstituída do
Requerimento n9 58/85; Projetas de L_ei do Senado n9s
26/79; 2, 340, 18 e 320/80. ficam com sua apreciação
adiada para a próxima sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte,
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funda tristeza pda perda do conterrâneo e amigo, comunico à Casa seu passamento e transmito à famífia dÕ ilustre morto os votos de profundo pesar.

como Líder do PDS.
O SR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apesar do aumento da esperança de vida no Brasil, de
quarenta e dois anos na década de cinqUenta para sessenta e cinco anos e de setenta anos ao nascer, tendo subido
no Nordeste para sessenta e dois anos, continua elevada
a mortalidade por doenças transmissíveis, entre as quais
a malária, a esquistossomose, a Doença de Chagas, as infecções respiratórias agudaS --e as doenças diarréicas,
configurando-se estas numa das principais causas da
mortalidade infantil. Em 1983, foram registrados cerca
de trezentos mil casos de malária, dos quais duzentos e
noventa e um mil na Amazónia.
Constatou-se que, embora a medicina preventiva e curativa não supere as desigualdades económicas, a tecnologia sanitária progrediu, proporcionando maior esperança de vida, independentemente do nível de renda e do
estágio econômico...
-Dispomos de recurso epidemiológicos capazes de vencer as principais causas da mortalidade da infância, faltando, apenas, anular dificuldades profissionais e burocráticas, na obtenção de uma firme decisão política com
vistas a maior investimento na defesa sanitária da população infantil.
No contexto sanitário brasileiro, assumem preponderância as doenças crónicas e degenerativas, prevalecendo, no Sul e no Sudeste, o câncer e as doenças vasculares,
com taxas de mortalidade, respectivamente, de trezentos
e vinte e dois e duzentos e oitenta óbitos por cem milhabitantes. Mesmo no Nordeste, as neoplasias matam duzentos e quarenta e cinco pessoas por cem mil habitantes, superando a mortalidade por doenças transmissíveis.
A desnutrição, associada à oferta inadequada de alimentos e às dificuldades da sua produção e comercialização, atirige mais de vinte e um por cento da população
de menos de quatro anos, enquanto a cárie dental vitima
bem mais de oitenta por cento da população infantil.
Cerca de cinqUenta milhões de brasileiros, mais de um
terço da população, nãO dispõem de água potável tratada, enquanto as instituições responsáveis pelas ações de
saneamento geralmente não dispõem de pessoal preparado para o tipo de tratamento exigido nas periferias urbanas.
Mostra-se claramente deficiente nossa estrutura de
sa6de, afetadas principalmente as populações periféricas
das áreas metropolitanas e das pequenas cidades rurais.
Tudo leva a crer que o processo de saúde, no Brasil,
deixa de ser tecnológico ou financeiro para apresentar~se
como nitidamente político,_ necessárias medidas estruturais e dada prioridade consciente e consistente ao atendimento sanitário da população.
Precisamos basear nosso planejamento sanitáriO principalmente na Epidemiologia Social, que permitirá
quantificar as desigualdades existentes e solucioná-las.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller.

O SR. GASTÃO

"Não é iniciativa inédita a instalação de Gabinetes da Presidência da CEF fora da matriz, a exemplo
dos de São Paulo~ Curitiba e RiO de JaneírO, sem
que tal fato cause espécie."
Como se vê, Sr. PresideJ.lte e Srs. Senadores, há razões
plausíveis por que o Presidente da Caixa instale um gabinete em Recife.
- Leio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a caru; do Dr.
Marcos Freire, a fim de diril'!lir Qualquer d6vida que
exista a respeito do assunto.

Cartas
CEF

A respeitO de editorial do JB, de 7-4-85, tecendo
comentárioS -Sobre nossa atuação à frente da Caixa
Económica Federal, desejamos prestar os seguintes
esclarecimentos:
-1. Não é iníciativa inédita a instalação de gabinetes da presidência da CEF fora da matriz, a exemplo dos de São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro,
sem que tal fato cause espécie.
2. A prioiíóãd_e_ Clãd~ _ao Nordeste, conforme
reiterado solelle-Colnproinisso do Presidente Tancredo Neves, mais justificaria que aquela região recebesse, também, igual tratamento, aproveitando
espaço físico disponível na filial do Recife, sem implicações, assim, de maiores dispêndios, e onde, periodic~mente, sem prefixação de dias, possamos,
maís eficazmente, manter cantata com lideranças
regionais.--3. Ainda no início desta semana, tivemos oportunidade de juntamente com os d~mais diretores da
Caixa, atender, em audiência, vários dirigentes de
instituições representativas da classe, como o presidente da Federação- das lnd6strias de Pernambuco,
da Associação dos Plantadores de Cana, da Ademi
etc.
4. Essa e outras iniciativas, dentro dos propósitos de uma ação descentralizadora e mais aberta da
C~F, tem recebido manifestações públicas de apoio,
não só de correligionários nossos, mas por igual, di
autoridades insuspeitas, ligadas a outras_ correntes
partidárias, corilo o Governador de Pernambuco e
seus secretários, líderes do PDS e Frente Liberal na
Assembléia Legislativa de Pernambuco, prefeitos e
parlamentares, o que comprova a inexistência de
qualquer conotação político-eleitoral as decisões até
agora tomadas. Marcos Freire, Presidente da CEF
-Brasília."
·

e

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.

O SR. MURILO BADARO (PDS -MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Comunico à Casa o falecimento ocorrido na cidade de
Minas Novas, em meu Estado, do Senhor Rodolfo Gomes de Souza, que ali exerceu intensa atividade e da qual
foi prefeito municipaL Homem dotado de magníficas
virtudes, pai de famflia exemplar, antigo coletor federal,
Rodolfo Gomes de Souza- participou intensamente da
vida de sua cidade, prestando a ela e ao seu povo inestimáveis serviços. Seu falecii:nento causou grande pesar em
toda a região do Vale do Jequitinhonha, onde era estimado e respeitado pelas suas posições firmes e coerentes
em defesa de seus princípios. Ao manifestar minha pro·

MULLER (PMDB- MT. Pronun-

cia 6 seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-"
res:
Q_ nosso colega, bem como brilhante: parlamentar
Marcos Freire, atualmente Presidente da Caixa Econômica Federal, fcii -acusado de uma certa irregularid.il.de,
ou seja, manter uni Gabinete, em Recife, Pernambuco.
Houve críticas ào comportamento do ilustre e digno çorteligionârio.
Em carta aberta à direção do Jornal c_lo Brasll 1 Marcos
Freire se defende e coloca o fato nos seus devidos lugares, ou seja, não é novidade a instalação do Gabinete do
Presidente da Caixa Económica Federal fora de Brasília.
Diz a carta:

Era o._que tinh<i l:!--diZer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
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automobilístico, foi, ce-rtamente, o Memorial de Medicina, entregue à cidade e-m 1982.
A respeito desse explêndído empreendimento do saudoso Reitor Macedo Costa, tive oportunidade de exami~
nar alguns dos seus aspectos, como instituição voltada
para a conservação de um acervo de inestimável valor
~ucativo e cultural, que registra a história da Faculdade
de Medicina desde as sua~ origens em 1808, além de 157
telas pintadas a óleo por famosos artistas do século XIX,
vasos de porcelana chinesa, móveis do final do século
passado e, sobretudo, uma preciosa biblioteca freqüentaR
da por uma clientela internacional.
Lo_çalizado no Centro_Histórico de Salvador, no belo
prédio onde funcionou a primeira Escola de Medicina do
Brasil, e decorridos apenas três anos de sua solene inauguração, o Memorial de Medicina encontra-se ameaçado
em suas mais significativas peças, em virtude da falta de
conservação do imóvel onde se localiza.
Desde 1971, quando aqui cheguei, sempre mantive o
mais cordial contacto com os Reitores, que se sucederam
na Administração, da Universidade da Bahia, fazendo
apelos de seu interesse inclusive, na velha Faculdade de
Medicina, onde estudei e me formei.
As museólogas que cuidam do Memorial têm-se esforçado no limite das suas reduzidas possibilidades, levando a direção da instituição a formular veementes apelos ao Governador João Durval Carneiro, a fim de evitar
que a infiltração das âguas e um eventual incêndio não
acabem, de uma vez por todas, com o acervo do Memorial.
No que me diz respeito, como ex-aluno dã: tradicional
Faculdade de Medicina da Bahia, me associo ao esforço
dos que têm am-or à instituição, e lutam pela sua preservação.
_
Devo registrar com satisfação que o ilustre Professor
José Maria Magalhães Neto, atual Diretor da Faculdade
de Medicina da Bahia, está coordenando um mcvimento, entre os que se formaram pela Faculdade, no prédio
do Terreiro, com a finalidade de obter recursos para arecuperação de todo o conjunto, ou, quando nada, para os
trabalhos mais urgentes.
Ocorre, no entanto, que o empreendimento, a esta altura, exige um razoável volume de recursos que dificilmente poderiam ser obtidos através de doações de particulares.
Somente a atuação conjunta dos Governos do Estado
e da União poderia resolver esse problema.
O importante e o que, de imediato, se impõe, é acionar
o processo decisório, de tal forma que o Memorial de
Medicina seja recuperado e conservado como um inadiãvel imper~tivo cultural, por se tratar de um patrimônio
de perene e incomensurável valor para a Bahia e o Brasil.
As gerações de médicos que se formaram na tradicional Faculdade de Medicina estão se conscientizando e
reunindo em torno dessa reivindicação.
São estas as razões que me levam mais uma vez, a ocupar a tribuna do Senado Federal, como já o fiz em diversas ocasiões, para versar temas e problemas da Universidade Federal da Bahia (UFBa).
Desta vez, para dirígír o- meu veemente apelo ao eminente· Ministro de Estado da Educação, Marco Maciel,
cujo notável desempenho já o credencia como um dos
maiores administradores deste País, e ao ilustre Governador João Durval Carneiro, no sentido de que se reúnam para uma tomada conjunta de posição, proporcionando à Faculdade de Medicina da Bahia, os recursos
imprescindíveiS- à recuperação e conservação do Memorial de Medicina.
Trata-se de inícíativa do mais alto interesse educativo
e cultural em defesa de um magno patrimôriió histórico
ameaçado.
Eram estas as considerações que desejava fazer nos limites deste ConCiso apelo. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- Concedo a palavra ao último orador inscrito, Senador Nivaldo Machado.

O SR. WURIVAL BAI"f!~A (PFL- SE. Pronun-

Cíil ÕSégUinte discUrso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Uma das mais importantes realizações do eminente
Professor Luiz Fernando Macedo Costa, o Magnífico
Reitor da Universidade Federal da Bahia, trágica e prematuramente desaparecido no ano passado, em desastre

O SR. NIVALDO MACHADO (PMDB- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A autonomia muniCiPal foi no passado, ê no presente,
e se-lo-á no futuro, mais do que uma tradicíonal aspiração do povo brasileiro, uma inexorável exigência gera-
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da pelas realidades geodemogrãficas, econõmicas, Sócio-

culturais e administrativas do País.
Rui Barbosa assinalou, num dos seus conceitos iQJ.perecíveis, que "não há corpo sem célula. Não hã estado
sem municipalidade. Não pode existir matéria vivente
sem vida orgânica. Não se pode imaginar a existência de

Estado sem vida municipal".
Também João Barbª_lho, 9 _insigne comentarista da
Constituição de 1891, asseverou: ... "O município-é'Uma-miniatura da Pátria, i.Hfia imagem reduzida dela, e, nas
causas potític'as, como já o disse alguém, é o primeiro-amor do cidadão. Ess.e amor, esse apego ao torrão natal,
ao círculo de relações <;te vizinhança, ~de Conti~güidade,
de comunidade de intereSses, enge-nd_ra o es{lírito t:íVíco.--=
A autonomia local o desenvolve, o engrandece, o nobiliza. E esse patriotismo local, de si mesmo sereno, intenso,
duradouro, é a raiz do patriotismo nacional".
Estamos diante de um dos mais antigos temas das
ciências jurídicas e sociais, cuja importância, todavia,
cresce cada vez mais à medida que os anos vão se passando.
Enquanto surgem e desaparecem regimes e_es_tilos de
governo e administração, o município, como instituição,
ostenta a sua perenidade.
Onde há uma sede municipal - escreveu Lordello de
Melo- "é que se podem encontrar o grupo escolar, o
posto de _saúde, a agência dos Correios e Telégrafos, a
coletoria, o destacamento policial, o tiro de guerra, enfim os serviçO-s estaduais e federais que são disputados
pelos prefeitos e outras autoridades para as respectivas
comunidades. Ali é que também se exerce aquele mínimo
de ação do próprio governo municipal, na provisão de_
certos serviços que contribut:m_ para a formação do_~l
tat urbano, como ali ê que se achará a agência bancária,
a igreja, o cinema".
Mas, apesar da tradição jurídica e Social do País, o_
município continua atingido pelos preconceitos que teimam em ignorâ-lo ou minimizar a sua transcendente significação.
De qualquer forma, todos reconhecem que é nele que
nascem, vivem, se educam, trabalham e morrem os brasileiros, que no município transcorre a vida !ie cada cidadão, sendo o Estado e a União verdadeiras abstrações do
ordenamento constitucional, ao passo que o município
será sempre a base física da nacionalidade.
Basta evocar as sinistras anomalias autoritárias,- comO
o Estado Novo de 1937 a 1945, e o anacronismo do regi~
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me militar tecnoburocrãtico de 1964,- que somente foi
estirj:laâo 20 anos depois, em março de 1985, com a instauração da Nov:a República.
Estes são exemplos concretos daquelas tendências retrógradas.
Não há como negar, nesses períodos de hipertrofia do
centralismo, o esvaziamento da autonomia municipal que
se transformou numa a!Jstração retórica, despojada de
tOhte6do.
_No decorrer da nossa evolp.ção histórica, ãs diversas
conStitUições, a partir de 1891, proclamaram o princípio
da autonomia político-administrativa dos governos muniCiPã:is, tendo a constituição de 1946 tentado revigorála, emborã titnidãmente-,
Os constituintes de 1946, est.ebeleceram as cOndiçõeS
mínimas de sustentação financeira dos municíPiOS como
entid~~es 'QOTitíc~~_aâmnistrativas dotadas de autonomia,
mas nãoloirir"ãffi, contudo, avançar um pouco maisou seja, fixar no texto constitucional, as front~iras da
instituição, o conteúdo da autonomia municipal, o elenco das competências específicas do muniCípio como -unidade elementar_ componente da Federação, a órbita, os
·encargos e limites de atuação, simultaneamente, com o
estabelecimento de mecanismQS.adequados de relacionamento intergovernamental.
Perdeu-se, mais uma vez, uma excelente oportunidade
para solução definitiVa -de uni pfóblema vital para o eficiente funcionamento da Federação.
Essa omissão contribuiu para agravar as tendências de
esvaziamento e impotência, passando a União a ocupar
espaços naturalmente reservados aos municípios e esta~
dos.
A redução da autonomia municipal a um vago conceito despojado de substância financeira e operacionalidade
jurídica, estimulou o processo de empobrecimento, excessivo endividamento e crescente dependência dçs munieípTos- eril face da avassaladOrã-eexorbitailtê-Cêfltfali~
zação de poderes e recursos na órbita da UniãO.
O Governo Federal emergiu com o Poder Supremo,
incontrastável, diante do _qual os municípios, e até mesmo os estados, se eclipsaram, transformados, por assim
dizer, em satrapias, feudos e ba:ronatos.
Prefeitos e Governadores foram reduzidas à categoria
de vassalos, fazendo freqüentes viagens a Brasília, a interminável procissão de suplicantes nos gabinetes SOfiSticados da Nova Capital, em busca de verbas, dotações
orÇamentárias, créditos adicionais, empréstimos, em suma, os recursos impres:cindíveis à sobrevivência das Co-

munas que, paradoxalmente, constituem a, base geográfica, á fonte geradora das riquezas, da produção e da arrecadação tributária, em que se apoiam as superestruturas
de Governo e Administração, nas três órbitas da Federação. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Não hã mais
oradores inscritos. Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a presente sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA

~·-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pefa Comissão de Redação em seu Parecer n<1 63, de
1985), do_Projeto de Lei do Senado n9 228, de 1979, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao art. 39 da Lei n~.5.107, de 13 de setembro de
1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dâ outras providências.

-2Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n., 207, de
1984 (n~418j84, 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 Cavei te, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República Democrática Popular do Iêmen.

-3Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n9 101, de
1985 (n~ 247/85, na origem), de 6 ode maio do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da Repúblíca submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Luiz
Philippe Vieira de Mello para exercer o cargo de Minis-tro 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 (Mário Maia) - Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)

Ata da 95'- Sessão, em 11 de junho de 1985
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Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Fragelli.
À:S 18 HORAS E 30 MiNUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENAOORES:

Jorge Kaiume- Altevir Leal -Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente Alcides Paio - Aloysio Chaves - Gabriel H~;m~ HéHo Gueiros - Afexandre Costa- Américo de Souza
- Alberto Silva- Helvídio Nunes- César Cais- José Lins- Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Martins
Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha Mílton Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante- Albano Fra.nco
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Ma8alhães - Luiz Viana - Joã_o Ca.lmon- Amaral Peixpto
- Nelson Carneiro - Roberto Saturnino --Itamar
Franco - Murilo Badaró - Alfredo _Campos- Fernando Henrique Cardoso- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Gastão Müller -José Fragelli- Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Roberto Wypych Enéas Faria- Jaison Barreto- Jorge BornhausenLenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha
- OctaVio- Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença aCusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo núrrieio regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inldamos Õ.oSsos trãbã.Ihos.
Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. }9
Secretário.

E lido- o seguinte

EXPEDIENTE
oFfcro

pessoas jurídicas, a que se referem os Decretos-leis, n9
1_.967,. dç_2_J._Qe novembro de 1982, e n..:._2 ..931,_.de 9 deJl:inho de 1983, deve ser- efetuado até o último dia útil do segundO décênio do__ mês corr~pondente ao vencimento da
parcela.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às
parcelas_vencíveis a P-artir do mês seguinte ao da publi__,_ cação desta lei.
ArL 29 Esta ICí"entrã -em vigor na dã.ta- de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Do Sr. l9..Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

MENSAGEM N• 263 DE, 1985

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 44, DE 1985

cio~~~lentíssimos Senhores Membros do Congresso Na-

(N9 5.539/85, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente da República)
Altera o prazo para pagamento do imposto de ren- da devido por pessoas jurídicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~ O pagamento de cada parcda de antecipação, duodécimo ou quota do imposto de renda ~!lS

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas Exelências
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mi~
nistro de ~tado da Fazenda, o anexo projeto de lei que
a!tera o prazo para pagamento c;lo imposto de renda deVIdo por pessoas jurfdicas.
Brasflia, 15 de maio de 1985. -José Samey.

DIÃRIO DO CONGRESSO N AC!ONAL (Seção II)
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 9'1~ DE f·fDE MAIÓ
DE 1985, DO MINISTgRIO DA FAZENDA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de encaminhar a Vossas Execelências,
em anexo, projeto de lei. que altera o prazo para pagamento do imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas.
2. Os arts. 7<~, 89, ~e 12 do Decreto-lei n9l.967, de23
de novembro de 1982, e o-arL }9 do Decreto-lei n9 2.031,
de 9 de junho de 1983, determinam que cada parcela de
antecipação ct'uodécimo ou quota do imposto de renda
das pessoas jurídicas deve ser paga atê o último dia útil
do mês correspondente ao seu vencimento.
3. O vencimento de cada parcela do imposto se dá
em função do mês em que a pessoa jurídica encerra o
período~ base de apuração dos resultados. Assim o vencimento da primeira parcela ocorre no mês seguinte ao do
término desse período-base de apuração. Excepcionalmente, para as instituições financeiras e outras pessoas
jurídicas ligadas ao mercado financeiro, a obrigatoriedade do pagamento da primeira parcela ocorre no curso do
próprio período-base, antes do encerramento do balanço
anual, mais precisamente no mês de julho de cada ano~
4. Pelo atual regime de determinaçãO do ímposto das
pessoas jurídicas, a base de cálculo- lucro real, presumido ou arbitrado - ê convertida em número de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) mediante sua divisão pelo valor de uma ORTN no mês subseqUente ao do término do período-base de incidência. E
a alíquota do imposto incide sobre essa base de cálculo
convertida em número de ORTN. O pagamento da primeira parcela, ou da totalidade do imposto, pode ser feito, sem qualquer correção monetária,_ at~ _o úl,i!llo_ dia útil do mês seguinte ao do encerramento do balanço, com
defasagem, portanto, de um mês em relação ao ato económico que gera o ciédiio tributário. Se o contribuinte
paga Oimposto até o último dia do segundo mês seguíri.te
ao do encerramento do balanço pagará a correção monetária de apenas um mês e não de dois meses que é o lapso
de tempo que medeia entre o encerramento do_balanço e
o pagento do imposto.
5. Dado que o valor da ORTN é fixado para vigorar
durante todo o mês, o pagamento de um débito tributârio no primeíi"o dia -desse mês já é feito com a totalidade da correção monetária estabelecida para o período;_
mas se o pagamento é feito no último dia a correção monetária não se altera. O encurtamento do prazo para recolhimento do imposto, ou de cada parcela, do último
dia útil do mês para o último dfa útil i:iO segundo decêndio do mês de vencimento ê niedidã que se afigura necessária para que a correção monetária incida de tal forma
que não atribua vantagem financeira nem ao Fisco e nem
aos contribuintes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossas Ex.ecelêndas os protestos do meu mais profundo respeito.Francisco DomeUes, Ministro da Fazenda.

LEGISLACAO CITADA
DECRETO-LEI N' 1.967
DE 23 DE NOVEMBRO DE 1982
Altera a leglslaçio do lmpo5to de renda das pessoas jurfclicas e d4 outras providências.
Art. I'~ As pessoas jurídicas domiciliadas no País,
inclusive firmas ou empresas individuais a elas equiparadas, deverão apresentar declaração de rendimentos em
cada exercício financeirO-da União, nos prazos a seguir
estabelecidos, segundo a base de cálculo do imposto e o
mês dó términO no ano-calendário anterior, do períodobase de incidência:
I - as tributadas com base no lucro real:
a) atê o último ·dia útil do mês de fevereiro: sé o
período-base tiver terminado até setembro;
b) até o ó.ltimo dia útil do mês de março, se o períodobase tiver terminado em outubro;
c) atê_ o último dia útil do mês de abril, se o períodobase tiver terminado em novembro;
d) até o último dia útil do mês de maio, se o períodobase tiver terminado em dezembro.
II- As tributadas com base no lucro presumido ou
arbitrado, até o último dia últil do mês de março.
III- As demais pessoas jurídicas, até o último dia útil
dO mês de junhO.

Art. 29 ·-x-base de cálculo do imposto, determinada
segu-ildo a legislação aplicável no início do exercício fi-nanceiro, serâ convertida em número de Obrigações
Reajustáveis do Tesouro- Nacional (ORTN) mediant~ a
divisão- do valor em cruzeiros do lucro real, presumido
ou arbitrado, pelo valor de uma ORTN:
[-no mes subseqUente ao último mês do períodobase terminado ao ano-calendário anterior ao exercício
financeiro a que corresponder o imposto; ou
I I - no mês subseqüente ao mês em que se ultimar a
liquidação da pessoa jurídica.
Art. 39 O valor do imposto será expresso em número de ORTN, calculado mediante a multiplicação da
base de cálculo, convertida em número de ORTN, nos
terffios do arTigo anterior, pela alíquota aplicãvel no início do exercíciO financeiro.
Parágrafo único. O imposto será pago em parcelaSmensais sob a forma de antecipações, duodécimos ou
quotas, tambêm expressas em número de ORTN
Art.-~-.;.- _Aôase de cálculO, o vator do tmposto e o de
cada antecipação, duodécimo ou quota serãO exPressos
em número de ORTN até a segunda casa decimal, quan~
do resultarem fracionários, abandonando-se _as demais.
Parágrafo ~nico. O valor de cada quota não será inferior 1:! quatrO-ORTN; o imposto de valor inferior a oito
ORTN será pago de uma só vez, atê o último dia útil do
mês fixado para apresentação da declaração de rendimentos.
Art. 5.;. O valor em cruzeiros do imposto e de cada
antecipação, duodécimo ou quota sel-á determinado me·
diante a multiplicação de seu valor, expresso em número
de ORTN, pelo valor da ORTN no mês de seu efetivo
pagamento.
Art. 6<:' A atualização monetária do imposto, da antecipação, do duodécimo ou da quota, prevista neste
decreto-lei, no caso do pagamento fora dos prazos de
vencimento da obrigação, substituirá a correção monetária de que trata o art. 5<:' do Decreto-lei nO? 1.704, de 23
de outubro de 1979.
Art. 7<? As pessoas jurídicas cujo período~ base de incidência terminar no mês de dezembro deverão pagar o
imposto em doze parcelas mensais, no curso do exercício
financeiro a que corresponder, observado o seguinte:
I - nos meses que antecederem ao da entrega da de·
claração de rendimentos, as parcelas do imposto serão
pagas sob a forma de duodêcimos;
1I- o saldo imposto devido de acordo com a declaração de rendimentos, depois de deduzidos os duodéci~
mos efetivamente pagos, será dividido em quotas iguais
pelo número de meses restantes do exercício financeiro,
inclusive o fixado para a apresentação da declaração de
rendimentos;_
III - os duodêcimos serão pagos até o último dia útil
de cada __~ês q~;~e anteceder o ~a apresentação da decla~
ração de rendimentos, e as quotas, até o último dia útil
do mês fixado_ para essa apresentação e até o último dia
útil de cada um dos meses subseqUentes.
Art. g.;. As pessoas jurídicas cujo perfodo-base de incidência não terminar no mês de dezembro deverão pagar o imposto em doze parcelas mensais, observado o se~
guint.e_:
I - nos meses que antecederem o início do exercício
financeiro, as parcelas do imposto serão pagas sob a for~
ma de antecipaÇã~;
II- nos meses do exercício fillanceiro que antecederem ao fixado para apresentação da declaração de rendimentos, as parcelas do imposto serão pagas sob a forma
de duodécimos;
m -_o saldo do imposto devido de acordo com a declaração de rendimentos depois de deduzidas as antecipações e os duodécimos efetivamente pagos, será dividido em quotas igua"ís pelo número ·de meses restantes para
completar doze parcelas, inclusive o flxado para a apresentação da declaração de rendimentos;
IV- as antecipações serão pagas até o último dia útil
do mês seguinte ao do término do período-base e de cada
um dos demaiS meses que antecederem o inicio do ex_ercício financeiro; os duodéciinos serão pagos até o último
dia útil de cada mês do exercício financeiro, que anteceder ·o fiiil.do para aPreSentação da declaração de rendimentos; e as quotas, até o último dia útil do mê~ fixado
para a-à]:ites-entaÇã"o da decláiação e até o último-dia útil ·
9e cada um dos meses subseqUentes.
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§ I~' As pessoas jurídicas cujo exercício social "terminar no mês de janeiro, iniciarão o pagamento das ariteci..:pações nO Segundo mês subseqUente ao do término do
período-base.
§ 2<:' As pessoas jurídicas obrigadas a apresentar declaração de rendimentos no mês de fevereiro, cujo
período-base de incidência tiver terminado no mês de janeiro ou fevereiro do ano anterior, pagarão, até o último
dia útil do mês fixado para apresentação da declaração,
o saldo do imposto, depois de deduzidas as parcelas efe-tivamente pagas.
Art. 99 As pessoas jurídicas cujo perfodo-base de incidência fOr superior a doze meses, em decorrência de alteração da data do término do exercfcio social ou da data
de apuração anual do resultado, deverão determinar a
base de cálculo e o imposto, e efetuar seu pagamento, de
coformidade com as seguintes normas:
"1- a base de cãlculo do imposto, determinada segundo a legislação aplicâvel no início do exercício financeiro, será o resultado da adição:
a) da parcela do lucro real calculado com base em balanço relativo aos primeiroS doze meses do período-base
de incidência-; coriVertida em número de: ORTN pelo valor destas no mês_ sub~eqUente ao do levantamento desse
balanço; e
b) da parcela do lucro real calculado com base em balanço relativo aos meses restantes para completar o
período-base de incidência, convertida em número de
ORTN pelo valor destas no mês subseqüente ao do tér·
mino do período-base;
I I - o imposto devido será determinado pela multiplicação da base de cálculo, expressa em número de ORTN
na forma do item anterior, pela. alíquota aplicável no início do exercíciO firi3.nceiro;
III- o imposto será pago em tantas parcelas quantos
forem os meses dO período-base, segundo o disposto neste Item:
a) nos meses que antecederem o início do exercício financeiro, a partir do mês subseqUente ao do levantamento do balanço referido na letra a do item I, as parcelas do
imPosto serão pagas sob a forma de antecipação;
b) nos meses do exercício financeiro que antecederem
ao fixado para apresentação da declaração de rendimen~
tos, as parcelas do impf)sto serão pagas sob a forma de
duodécimos;
__
c) o saldO do imposto devido de acordo com a declar8.çãÕ de rendimentos,depois de deduzidas as antecipações e os 'duodêcimos efetivamente pagos, será dividido em quotas iguais pelo número de meses restantes para
completar o número de meses do período-base, inclusive
o fixado para apresentação da declaração de rendimentos;
d) as antecipações serão pagas até o último dia útil do
mês seguinte ão do levantamento do balanço referido na
letra a do item I e de cada um dos demais meses que antecederem o inicio do exercido financeiro; os duodécimos serão pagos até O último dia útil de cada mês do
exercício financeiro que anteceder o fixado para a apresentação da declaração de rendimentos; e as quotas, até
o" último dia útil do mês fixado para a apresentação da
declaração e até o último dia útil de cada um dos meses
subseqUentes.
§· -~~~ As P~soas jurÍdicas que levantarem o balanço
referido ria letra a do item I no mês de janeiro, e que jã
tenham iniciado o pagamento das antecipações na forma
do§ I~' do artigo anterior, dividirão o saldo do imposto
devido de acordo com a declaração de rendimentos, depois de deduzidas as antecipações e os duodécimos efetivamente pagos, em quotas iguais pelo número _de meses
restantes do exercício financeiro, inclusive o fixado para
a apresentação da declaração de rendimentos.
§ 29 O lucro apurado no balanço relativo aos primeiros doze meses, convertido em número de ORTN na forma da letra a do item I que vier a integrar o patrimônio
líquido, poderá, depois de diminuído da provisão para o
imposto de renda, ser corrigido monetariamente a partir
do levantamento desse balanço, para efeito da correção
monetária da"s demonstrações financeiras.
Art. lQ. As antecipações e os duodécimos do imposto, de que tratam os arts. 79, 8~' _e 99, serão estimados de
acordo com as seguintes normas:
I - cada-anteciPação Ou du~décimo será igual a I/12
do imposto e adicional devido pelo contribuinte no
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exercício financeiro anterior, expres:so em número de

ORTN;
II- se o perlodo-ba,s~_de incidência do imposto no
ex.ercicio financeiro anterior tiver tido duraçãO diferente
de doze meses, a antecipação ou duodécimo serã determinado mediante a divísão do valor do imposto e adicíO-

nal, expresso em número de ORTN, pelo nUmero de meses de duração do exercício social;
III- para efeito de determinar, em núinero de
ORTN, o valor do imposto e adicional devido ao exercício financeiro anterior~ seU Valor em cruzeiros serâ dividido pelo de uma ORTN no mês subseqüenie ao último
mês do periodo-base de; lo..~<idência d9 imposto do mesmo
exercício financeiro.
Art. 11. As pessoas jurídicas cujO- periÔdO:basejã tenha terminado na data da publicação deste Decreto-lei
poderão recolher as parcelas de antecipação ou duodécimo do imposto devido no exercício financeiro de 1983,
de acordo com a legislação vigente na data do término
do período-base.
__ .__ _
Parâgrafo único. PaJª--- efeito de deterffiinar, no
exercício financeiro de 1983, o saldo do impOsto devido
de acordo com a declaração de rendimentos e as quotas a
pagar, calculados na forma dos arts. 79,89 e 99, as parcelas recolhidas durante o~ anos de 1982 e 1983 serão convertidas em número de ORTN mediante sua divisão pelo
valor destas no mês do e(etivo rec9lhimento,
Art. 12. As pessoas jurídicas cujo imposto no ex.el-cí~
cio financeira anterior tiver Sido, antes de qualquer redução ou dedução inferiot a seiscentas ORTN:
I - ficarão dispensadas de pagament_o _de antecipações e de duodécimos do imposto devido da d~_la_~
ração de rendimentos;
II- pagarão o imposto devido, observado o disposto
no art. 3"', em oito quotas iguais, mensais e sucessivas, a
primeira atê o último_ dia útil do mês fixa:do para apresentação da declaração de rendimentQS e as demais, até o
último dia útil de cada um dos meses subseqUentes.
Art. 13. É facultado à pessoa jurídica:
I - recolher a parcela mensal de antec::ipação ou de
duodécimo, a que se refere o art. 10 calculada, em númerode ORTN, à razão de 1/12 do imposto e adicional estimados com base no lucro do exercício.
I I - antecipar o pagamento das parcelas relativas a
antecipações, duodêcimos ou qu-otas, observado o disposto no art. 59 deste Decreto-lei.
Art. 14. O valor do imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos computados na determinação da base
de cálculo poderá ser atualizado monetaria,mente até o
término do período-base de incidência do imposto com o
qual for compensado.
Parágrafo único. O valor do imposto retido na fonte,
atualizado na forma deste artigo será expresso em número de ORTN mediante sua divisão pelo valor destas no
mês subseqUente ao do têrmino de período-base.
Art. 15. As d~duções do imposto devido, de acordo
com a declaração, relativas a incentivos fiscais e as destinadas a aplicações específicas, serão calculadas segundo
o valor da ORTN no mês fixado para a apresentação da
declaração de rendimentos e repassadas aos b(?neficiãriOs
pelo valor assim determinado.
Parâgrafo único. A dedu_ção relativa ao Programa de
Integração Social (PlS) será determinada ~a-~plicaçào
do respectivo percentual sobre o valor do imposto e~
presso em número de ORTN, obedecidas as normas relativas ao pagamento do imposto.
Art. I 6. A falta ou insufiCiência de recolhimento do
imposto, antecipação, duodécimo ou quota, nos prazos
fixados neste Decreto-lei, apresentada ou não a declaração de rendimentos, sujeitará o contribuinte à multa
de mot'a de vinte por cento ou à mUlta de lançamento ex
officio, acrescida, em qualquer dos casos, de juros de
mora.
Parágrafo único. A multa de mora de vinte por ce:Oto
será reduzida a dez por cento se o contribuinte efetuar o
pagamento do imposto dentro do exercício financeiro
em qlJe for devido.
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, no caso de falta de apresentação da declaração de
rendimentos ou de sua apresentação fora do prazo devido, aplicar-se-ã a multa de um por cento ao mês sobre o
imposto devido ainda que tenha sido integralmente pago.
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Art. 18. Os jurem e as multas ser'ào ~a1culados sobre
o imposto, antecipação, duodécimo ou quota, expreSSos
em número de ORTN sendo convertidos em cruzeiros
pelo valor das ORTN lto inês do pagamentO.
-Árt. -19". -- O Ministro da Fazenda, poderâ permitir às
pessoas j urTdicas, cujo períOdo-base de incidência não
terminar no mês de dezembro pagar o saldo do imposto
devido no exercício firianceiro de 1983, em--at~ dezoito
quotas mensais, observado o disposto no art. 51' deste
Decreto-lei.
Art. 20. A base do cálculo do imposto õo caso de
lançamento ex officio, serâ convertida em número de
ORTN mediante a divisão de seu valor, em._ cruzeiros,
pelo valor de uma ORTN no mês subseqUente ao último
mês do período-base correspondente.
Art. 21. A autoridade administrativa poderá autori·
zar a ratificação da declaração de rendimentos da pessoa
jurídica, quando comprovado erro nela contido, desde
que Sem interrUpção do pagamento do saldo do imposto
e antes de iniciado o processo de lançamento ex officlo.
Art. 22. A atualização da provisão para o imposto
de renda, em virtude da aplicação deste Decreto-lei, não
será dedutível para efeito de determinar o lucro real e
não implicarâ retificação da correção monetária do patrimônio líquido registrada no baJanço.
Ait. 23. O§ 19 do art. 5"' do Decreto-lei nQ 1.704~ de
23 de outubro de 1979, passa a vigorar com a seguinte reâiLÇão:

....§ 19 A atualização monetãriaserá o resultado
da multiplicação do débito pelo coeficiente obtido
com a divisão do valqr nominal reajustado de uma
Obrigação Reajustâvel do Tesouro Nacional
.(QRTN) no mês em que se efetivar o pagamento,
pelo valor da mesma Obrigação no mês em qúe o
débito deveria ter sido pago."
Art, 24. Ficam reduzidas as seguintes alíquotas do
írriPõSto de Tenda das pessoas jurídicas:
I - para trinta por cen-to, a de que trata o art. 19 do
Decreto-lei n9 1.704, de 23 de outubro de 1979.
I I - para vinte e cinco··par cento, a de qúe-trã.tãri Os
arts. 2"' e 79, parágrafo único, da Lei n9 6.468, de 14 de
novembro de 1977 e legislação posterior.
ff9- Os adícioriaís previstos nos arts._ 19. § 29, do
Decreto-lei n9 1.704-, de 23 de outubro de 1979, e 19 do
Decreto-lei n9 1.885, de 29 de setembro de 1981, serão
cobrados, nos exercícios financeiros de 1983 a 1985, inclusive, sobre a parcela do lucro real ou arbitrado, deter·
minado na forma-dos artS. 2Q e 99, item I, deste Decretolei, que exceder a sessenta mil ORTNs.
--§ 29 Os adiciOnais a·quese refere o parágrafo anterior serão de dez por cento nos casõs do § 29 do art. 19 do
Decreto-lei n9 1.704, de23 de outubro de 1979,e de quinze por cento nos casos do.art. 19 do Decreto-lei n9 1.885,
de 29 de setembro de 1981.
r39 os adicionais referidos nos parãgrafos anteriow
res serão eXpressos em número de ORTN, calculados e
pagos segundo este Decreto-lei, observado o disposto no
§ J9 do art. J9 do Decreto-lei n9 1.704, de 23 de outubro
de 1979, no parágrafo único do art. }9 do Oc_ç_reto-lei n9
1.885, de 29 de setembro de 1981, e demais disposições
aplicáveis.
Art. 25. O Ministro da Fazenda poderá baixar os
atas complementares necessãríos à aplícação do disposto
neste Decreto-lei.
Art. 26. Revogadas as disposições em c;ontrãrio, especialmente o art. 19 do Decreto-lei n9 62, de 21 de novembro de 1966, o art. 29 do Decreto-lei n9 1.704, de 23
de outubro de I979,e o§ 49 do art. 34 da Lei_n9 4.506, de
30 de novembro de 1964, este Decreto-lei entrará em-vigor na data de 'sua publicação, produzindo ereitos a pa-rtir do exercício financeiro de 1983.
_
BraSília, 23 de novembro de 1982; 1619 da Indepen·
dência e 949 da República.

DECRET(l:l-!ll N• 2;03!, . . .... · ··.· .•
DE.9 DE JUNHO DE 1983 -.•... -r ·• ._,,

--:-::::ÃltefJi ·aleglslaçio 4ct J~posto de Renda relativa a
instituições financeiras.
O PresÚle~te ci!l." Rq)úbÚéa, DO uso da$ suas atriw
buições que lhe confere o art. 55, item n, da Constituição~_ decret;:t:
Art. 19 Os _bancos comerciais, bancos de investimento, _ba,~cos_ de desenvp~v~ento, caixas econômicas, so-
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ciedades de crédito, financiamento e investimento, s.ociedades de crêdito imobiliârio, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliârios, e empresas
de arrçndamento mercantil deverão pagar o seu imposto
de renda em doze parcelas mensais, segundo as normas
estabelecidas no Decreto-lei n9 1.967, de 23 de novembro
de 1982, com as seguintes alterações:
I - nos meses de julho a dezembro que ~ntecederem.o
início d_o exercício financeiro, as parcelas do imposto serão pagas sob a forma de antecipação;
II - nos meses de janeiro a abril do exercício financeiro, as parcelas do imposto serão pagas sob a forma de
duodécirnoo;
III- o saldo de imposto devido, de acordo com a declaração de rendimentos, depois de deduzidas as antecipações e duodêl;:imos efetivamente pagos, serâ dividido
em duas quotas iguais a serem pagas nos meses de maio a
junho do exercício financeiro.
IV- as parcelas do imposto serão -pagas até o último
dia útil de cada mês.
Art. 29 Cada parcel'a de que tratam os itens I e II do
art. }9 deste Decreto-lei serâ igual a 1(12 do imposto e
adicional çievidos pelo contribuinte no exercício financeiro em que se deva iniciar o pagamento das antecipações, expressos em número de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN.
Parágrafo único. A opção da pessoa jurídica, as parcelas· relativas aos meses de janeiro a abril do exercício financeiro (art. 19, item H) poderão ser calculadas, em número de ORTN. à razão..de lf6 do imposto e adicional
incidente sobre o lucrb real do exercício, depois de diminuídas as parcelas pagas na forma do item I do art. lt.
Art ... 39 O pagamento das antecipações do imposto
relativo ao exercício financeiro de 1984 será efetuado a
partir do mês de julho de 1983.
Art._ 49 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposiÇÕes em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1983; 1629 da Independência e
959 da República.

Às Comissões de Economia e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE(José Fragelli)- O projeto lido

serâ publicado e remetido às comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
DisCussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'
63, de 1985), do Projeto de Lei do Senado n' 228, de
1979, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
acrescenta parágrafo ao art. 39 da Lei n"' 5.107, de 13
de setembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
Em discussão a redação final.
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento lntemo._
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada
Redaçio final do Projeto de Ui do Senado nt 218,
de 1979, que acrescenta par4grafo ao art. 39 da Lei n9
5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providên-

cias.
O Congresso Nacional

decret~;~.:

Art. 19 O art. 39da Lei n•5.107, de 13 de setembro de
1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo, de SerViço e dá outras providências, renumerados para J9 e 49
~ !jtuais §§ 29 e 39, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:

,. "§ 1' Verificada a rescisão contratual, os juros e
correção monetária serão calculados dia a dia e incorporados à conta do trabalhador. para levantamento ou transferência."
Art. 29
cação.
Art. 39

Esta id. entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contr(Uio.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)
Item 2:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Ext~riores sobre a Mensagem n~'
207, de 1984 (n• 418/84, na origem), de 12 de no·
vembro 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 Repó.blica Democrãtica Popular do Iêmen.
Item 3:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n~'
101, del985 (n•247/85, na origem), de6 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.
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porte pertencentes às Capitanias dos Portos que realizavam a Polícia Na vai. Com a sucessiva ampliação do mar
territorial, chegando às 200 milhas, o encargo do Serviço
de Patr~ha Costeiro, criado em 1955, ganhou expressão
extraordinária, pois a 'área a ser fiscalizada aumentou de
maneira expressiva. Entretanto, não houve o correspondente aumento de meios navais para a realização do patrulhamento e as dificuldades têm sido grandes para
cobrir aquela v~sta área.
~bom esclarecer que com a alteração agora introduzida pelo novo texto da Convenção as responsabilidades
da Marinha serão ainda mais ampliadas,
Com a nova Convenção; a Marinha terá, tambêm, a
atribuição de determinar, com precisão, os limites da
plataforma continental, isto é, estabelecer nossa grande
fronteira marítima. Trata-se de tarefa dificil e que exigirá
muitos meios e recursos específicos.
Torna~se-, assim; indispensável dotar a Marinha de novos meios para que ela possa exercer um efetivo pãtrulhamento da Zona Econômica Exclusiva, a fim de protc>
geras riquezas lá existentes. Da mesma forma, serâ prc>
ciso dotá-Ia dos meios necessârios para delimitação exata de nossa imensa fronteira marítima. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - As matérias
constantes dos itens 2 e 3 da pauta. nos termos da alinea
h do art. 402 do Regimento Interno, ·devem ser apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. Funcionârios aS- providências neces·
sârias, a fim de que seja respeitado o preceito regimental.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não há mais
oradores inscritos.
-A sessão de amanhã serã destinada, em carãter especial, a homenagear a memória do ex-Senador Gustavo
Capanema, de acordo com deliberação anterior do Plc>
nário, ao aprovar requerimento de autoria do Senador
M uriio Badaró e de outros Srs. Senadores. Desta forma,
não· serão destinadas matérias para a Ordem do Dia.

(A sessão torna·se secretã às 18 horas e 40 minutos
e volta a ser pública às 18 horas e 45 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -- Estã reaberta
a sessão.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há orador inscrito.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto.
O SR. AMARAL PEIXOTO. (PDS- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senador~:
Ao ensejo da passagem da data da Batalha Naval de
Riachuelo, parece oportuno dizer algo sobre a Convenção do DireitO- do Mar e as necessidades da nossa
Marinha de Guerra.
Durante dois séculos a maioria das nações aceitou o limite de três milhas para o ma! territorial e a plena liberdade de utilização das demais áreas marftimas.
O Brasil manteve, até 1966, o mar territOrial de três
milhas, qU4ndo passamos para seis milhas, e, em 1969,
estendemos para doze milhas.
b:ramos, então, o único País da América do Sul que
não havia adotado o mar territorial de 200 milhas.
O Decreto-Lei n'i' 1.!)98, de março de 1970, entretanto,
estendeu, finalmente. o nosso mar territorial para 200
milhas.
As razões políticas decorreram do fato de acompanhar
a atitude unilateral jâ assumida pelos países latinoamericanos, defensores da teoria das duzentas milhas.
As razões econômicas vislumbravam pfoteger os recursos vivos e não vivos do mar, solo e subsolo" da área
abrangida pelas 200 milhas e pela necessidade de defesa
do potencial biológico-marinhO brasileiro.
Pretendiamos, ainda, obter o direito de controlar as
pesquisas oceanográficas na plataforma continental c
evi~ar a pesca predatória nas nossas costas, mas admitíamos a possibilidade de negociar acordos internacionais
sobre a pesca, a pesquisa e a exploração do mar territorial.
O novo texto da ConVenção, agora acordado. entre as
nações após demorados debates, estabelece uma faixa de
Mar Territorial de apenas 12 milhas, seguindo-se uma
Zona Econômica Exclusiva. Nesta última, o país ribeirinho tem assegurado o patrimônio económico até 200 milhas, sendo que. no que reSpeita ao fundo mar, tal domf·
nio pOde ir até 350 milhas, caso a plataforma continental
exceda 200 milhas. Cabe esclarecer, desde logo, que os
interesses econômicos em nada serão prejudicados, pois
embora não haja sobera.nia, hâ direitos de soberania
para a exploração dos recursos naturais vivos ou mine>
rais das águas, solo e subsolo e para outras atividades
económicas.
.A Marinha da Brasil para fiscalizar o mar territorial
de 3 milhas, utilizava lanchas e embarcações de pequeno

(Levanta-se a sessãp às 18 horas_ e 52 minutos.)

-DISCURSO PRONUNÔXiJÔ-PÉLO-SR.
ADERBAL JUREMA NA SESSÃO DE 05/06/85
E QUE,-ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. ADERBAL JUREMA (PFL- PE. Pronuncia
o seguinte discurso, por delegação do Partido da Frente
Liberal) - Sr. Presidente, Srs. ~enador~:
Venho a esta tribuna, nesta tarde, para tecer alguns
comentários sobre a atuação de um dos Governadores
do PFL, o Governador do meu Estado, Professor Roberto Magalhães.
Inicialmente, quero dizer a esta Casa, que ainda hã
poucos dias, o Governador Roberto Magalhães teve
ocasião·de desmentir uma noticia precipitada de jornal
de que ele era contra a reforma agrãria. Naquela oportunidade, S. Ex• foi bem claro, como tem procurado ser à
frente do Governo de Pernambuco; ...Não sou contra a
reforma agrária; acho que a refórina agrária deve ser
precedida de uma divulgação educativa de tal maneira
que não surpreenda o homem do campo que está produzindo em sua terra". O que nós devemos evitar são as
confusões e em verdade S. Ex• tem razão porque, como
representante de Pernambuco nesta Casa, já recebi
vários telefonemas de agricultores pernambucanos perguntando a extensão da reforma agrária. Por que? Porque ela precisa. antes de mais nada, ser gradualmente explicada ao País, para que não se pense que o governo do
Presidente José Sarney quer desestabilizar a economia
agrícola. Muito pelo contrário, o que desejamos é proporcionar ao homem sem terra um pedaço de terra para
ele trabalhar, mas não tomando a terra de quem estã
produzindo. ~ preciso que isso fique bem claro, porquanto a democracia aqui e alhures não sobrevive apenas com o apoio do operáriado, ela precisa do apoio da
classe média urbana e da classe média rural.
O Sr. César Cais- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA -

Pois não!

O Sr. Cés!U' Cais- Nobre Senador Aderbal Jurema,
V. Ex• fala sobre um assunto que foi também objeto de
uma comunicação do Senador Saldanha Derzi e que, ontem, também fOI levantado pelo Senador Alexandre Costa. Em apoio ao que V. Ex• está dizendo, todos nós somos favorãveis à reforma agrária. Não hã nenhum brasileiro que possa ser contra uma reforma agrária para tornar produtiva as terras improdutivas. Na realidade, esse
plano que nos foi apresentado, essa prop'osta para a ela-
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boração ~o Primeiro Piano nacional de Refonna
Agrária da Nova República, que lemos com toda a
atenção, na verdade, essa proposta não fala em uma linha sequer sobre a produtividade, sobre conceder aos
agricultores insumos e implementas para o uso da terra,
conforme. foi dito aqui pelo Senador Saldanha Derzi. De
maneira que, como foi apresentado- e V. Ex• t~az aqui
a palavra do Governador Roberto Magalhães - como
foi apresentado, ele causou um pânico no sistema produ~
tivo do Brasil, na área agrícola. Estive semana passada
no interior do Piauí, estive no Amazonas, e todo mundo
Só falava apavorado sobre a refonna agrária, porque não
houve uma preparação, um esclarecimento dos objetivos. Todos nós somos favoráveis, apenas é necessário
que se monte um esquema em que a produtividade, o uso
da terra seja também objeto de ação do governo simulta·
neamente. De maneira que, creio, V. Ex• trazendo o de>
poimento do Governador Roberto Magalhães e seu próprio, estou certo disto, traz, com palavras tranqUilas,
uma sugestão ao Presidente José Sarney, do qual, real~
mente, sei das suas boas intensões, de que este assunto
tem que ser, talvez, colocado numa pausa para uma retomada dele, agora, com mais tranqUilidade e maiores esclarecimentos.
O .SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço a intervenção de V. Ex• e, em resposta, quero trazer ao conhecimento desta Casa e da Naçã.o um projeto do Governo de
Pernambuco antes da atual medida federal.
O governo de Pernambuco já vem trabalhando na reforma agrãria num projeto que chamou d.;.. "A terra ~
nossa" e, graças aos esclarecimentos p-restados às populações rurais, esse-projeto marca uma nova etapa na vida
política, econômico~social de Pernambuco, dando início
à reforma agrária da justiça e da conciliação, como chamou o Governador Roberto Magalhães. Uma reforma
agrária consciente, reSponsável e sem 'demagogia, que já
distribuiu até o dia 15 de março, 20 mil títulos de propriedade de terra.
A reforma agrãria começou em Pernambuco em novembro de 1983. ~isto que quero que a Nação saiba, que
a reforma agrária corileçou em Pernambuco. Pernambuco que, em 1710. deu o grito, no Senado de Olinda, pela
liberdade; Pernambuco que, em 1817, queria uma rc>
pública; Pernambuco que, em 1824, fez a Confederação
do Equador; Pernambuco que antecipou-se à independência do Brasil; tambêm, Pernambuco se antecipa à Re·
forma Agrária Federal, quando no dia 24 de novembro
de 1983 começou a distribuir 2 mil e 800 títulos a peque-nos agricultores do Município de São João, no Agreste
Meridional.
Em sua primeira etapa, Q. ••Projeto Terra Nossa"
abrangeu uma área de 294.255 hectares em lO municípios, garantindo a fixação de 23.135 pequenos
agricultores e suas famílias.
Este direito à terra, disse o governador Roberto
Magalhães,, "vocês o conquistaram com o suor dos
seus rostos,' quando a trabalharani.". Ao Governo
de Pernambuco coube regularizar e legalizar o uso
das terras devolutas, distribuindo~as com os agricultores que nelas trabalham. Com isto, estã garantida
a segurança do trabalhador e da sua família, com o
aumento da produção e o seu acesso ao crédito rural. O Governo está desenvolvendo, ainda, um completo programa de assistência aos parceleiros, incluindo o fortalecimento do cooperativismo, de projetes de irrigação, eletrificação rural, assessoria técnica, distribuição de sementes e outros, em convênio
com órgãos e entidades, a níveis· municipal, estadual, federal e até internacional, que já atuam na
ãrea e os que serão convocados a colaborar com Çl
Estado de Pernambuco, através da Secretaria de
Agricultura, EMA TER e demais órgãos do Go~er
no.
Na primeira etapa, que se encerrou no dia 15 de
março de 1984, data em que o Governo Roberto
Magalhães completou o seu primeiro aniversário, o
.. Projeto Terra Nossa" beneficiou os municlpios de
São João, Calçado, Angelim, Palmeirinha, Canhoti~
nho, Garanhuns, Tabira, IngazeirajTuparetama,
Afogados da lngazeira, Pesqueira, São Bento do
Una e Tacaimhó. Para a segunda etapa, serão bene-ficiados diversos municípios do Alto Pajeú, - que
fica no mêdio Sertão -, do Agreste Meridional,
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1 - ATA DA 96• SESSÃO, EM 12 DE JUNHO
DE 1985

Sessão especial destinada a homenagear a memória do ex-Senador Gustavo Capanema.
1.1-COMUNICAÇÃO DÁ PRESIDENCIA

-Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Diã
que designa.
1.2- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 97• SESSÃO, EM 12 DE JUNHO
DE 1985
2.1·-ABERTURA
2.2-- FX~EDIENTE
2.2.1 -

Me~'Sagens do Senhor Presidente da Re-

pública

Encaminhando o seguinte projeto:
Prõjelo de Lei do Senado n"' 160/85-DF, que dispõe, no âmbito do Distrito Federal, sobre microem-

presa, substituição tributária em operações sU}eitas
ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, isenções deste e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá outras providências.
- RestituinàO autógrafo de projeto de lei sancionando:

N., 125/85 (n., 302/85, na origem), referente ao
Projeto de Lei da Câmara n9 28(85 (n9 5.386/85, na
Casa de origem).
2.2.2- Ofícios do Sr. 1"-Secretário da Cimara dos
Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetos:
- Projeto de Lei da Câmara n~ 4~/85 (n9 4.972(85,
na Casa de orig'em), de iniciativa dO Senhor Presidente da República, que altera a estrutura da Categoria
Funcional di! Nutricionista, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras providências.
-ProJeto de Lei da Câmara n., 46/85 {nl'
5.3.45/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Ex.e-

cutivo a transpor recursos para iffiplementação e funcionamento dos Ministérios que especifica e dá outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n9 8/85 (n"
85/85, na Câmara dos Deputados), que aprova os
textos da Convenção n~' 136 e da Recomendação n'i'
144, da Organização Internacional do Trabalho OiT, sobr~. "Proteção contras os Riscos de Intoxicação Provocados pelo Benzeno", adotadas em Genebra, a 30 de junho de 1971, durante a LVI Sessão
da Conferência Iriternaciõnal do Tr3.balho.
-Projeto de Decreto Legislativo n9 9f85 (n~'
90/85, na Cãmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico sobre Privilégios e Imunidades e
Relações Institucionais entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto lnteramericano
de Cooperação para a Agricultura, celebrado em
Brasflia, a 17 de julho de 1984.
2.2.3 - Pareceres encaminhados à Mesa
:2.2_.4 - Coro.unicação da Presidência
- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de lei da Câmara n9 14lf85, lido anteriormente.
2.2.5 - Leitura de projeto
Projeto de lei do Senado n'i' 16lf85, de autoria do
Sr. Senador N~lson Carneiro, que altera a redação dd
art. 474 da Consolidação das Leis do Trabalho~
2.2.6 -Requerimento

N9 138/85, de autoria dos Srs. Senadores Carlos_
Chiarelli, Humberto Lucena e Murilo Badaró, requerendo urgência, nos termos do art. 371, âlín~ "'b" do
Regimento Interno, para o Projeto de lei do Senado
n'i' 19,If8~, de a_utoria do Senador Carlos Chiarelli,
quç. Hdispõe sobre o exercício da profissão de Economista Doméstico é dá outras providências.

2.3--'- ORDEM DO DIA
........- Redação final do Projeto de Lei do _Senado n'i'
331/80, de autoria de:> Senador Passos Põrto, 9ue erige em monumento nacional a Cidade de São Cristóvão no Estado do Sergipe. Aprovada. Ã--Câmara dos
Deputados.

-Projeto de Decreto Legislativo ~ 9/84 (n9
97/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o
novo texto da Convenção Internacional para Proteção dos Vegetais, assinada em Roma, a 6 de dezembro de 1951, aprovada pelo Decreto Legislativo
n9 3, de 18 de maio de 1961, e promulgada pelo De~
creto n9 51.342, de 28.11.61. O novo texto incorpora
as modificações aprovadas em novembro de 1979 durante XX Sessão da conferência da Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
F AO. Aprovado. À Comissão de Redação.
2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei do Senado n'i' 191/84, de iniciativa do Sr. Senador Carlos Chiarelli, que dispõe sobre
o exercíCiO da profissão de Economista Domêstico, e
dã outras providências, em regime de urgência nos
te-rmos do Requerimento n9 138/85, lído no Expediente. Aprovado com emendas e subemenda, após
pareceres das comissão competentes. Ã Coínissão de
Redação.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i'
191/85, apreciado antefiormente. Aprovado. Ã Câmara dos Deputados.
2.3.2- Discursos apóS a Ordem do Dia
SENADOR NELSON CARNElRO - Reivindicação dos agentes biológicos dos estabelecimentos
hospitalares de Juiz de Fora-MG, no tocante à insalub':_Í_.da~~ __d_e~ s~a~~tividal:l!=S profissionais.
--

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA - Inauguração p"elo Governador ~oão Alves Filho, de Sergipe,
da adutora Presidente Tancredo Neves.
SENADOR FÁBIO LUCENA- Preocupação de S.
das obras da usina hidrelétrica de Balbina-AM.
Ex~ pela 'possível paralisação

SENADOR ÂLVARO DIAS- Comentârios sobre
o _artigo publicado no Jornal do Brasil, intitulado
.. Par~ná empobrece. Perde população e propriedadc:;s", edição do último domingo.
2.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.

2.4- ENCERRAMENTO
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6- MESA DIRETORA

_4-ATOS)JA COMISSi\0 DIRETORA
N'>'s 14 e 15, de 1985.

7- UDERES E VICE-LIDERES DE PA.I!TIDOS

-Do Sr. Helvídio Numes, proferido na sessão de
. 11.6.85.

- - - - - - s - ATOS DO

Do Sr. Moacyr Duarte, proferido na sessão de
11.6.85.

Ata da
3~

PRESIDENTE DO SENADO

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

N9s 109 e 110, de 1985.
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Sessão, em 12 de junho de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Passos Pôrto
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Conselheiro Afonso Massot Sobrinho e Sr•, Dn• Alzira
~~rgas do Amaral Peix._oto, Senho_ras e Senhores:

Jorge Kalume ....... Mârio Maia- Eunice MichilesFãbio Lucena - Raimundo Parente- Alcides Paio A,loysi_o Chaves- Gabl'iel Hermes - Hélio Gueiros ~
Alexandre Costa - Américo de Souza - Alberto Silva
- Helvidio Nunes -César Cais- José Lins- Virgílio
Tâvora - M oacyr Duarte - Humberto Lucena -_Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal JuremaCid Sam pato - Nivaldo Machado - Carlos Lyra Luiz Cavalcante- Albano Franco--:- _LO).lrival Baptista
-Passos Pôrto - Jutahy Magalhães-:- Luiz VianaJoão Calmon- José Ignâcio Ferreira- Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Satur'Oino - Itamar
Franco -:- Murilo Badaró - Alfredo Campos - Fer~
nando Henrique Cardoso-- Benedlto Ferreira- Hem:_ique SantiUo - Benedito Canelas - Gastão Míiller -:Josê Fragelli- Marcelo Miranda --Saldanha Derzi---:Roberto Wypych- Álvaro Dias- Enéas Faria- Jaison Barreto - Jp_rge Bornhausen- Lenoir_ VargasCarlos Chiarelli - Alcides Saldanha- Octavio Cardo-_

~·se procurar bem, você acaba encontrando não a
explicação (duvidosa) da vida, mas a poesia (inexplicável) da vida."

so.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Declaro aberta a sessão especial do Senado Federal que, em atendimento a requerimento do nobre Sr. Senador Murilo Badaró e outros Srs. Senadores, destina-se a homenagear a
memória do ex-Senador Gustavo Capanema. Sob a proteção de Deus_ iniciamos nossos trabalhos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRA.NCO (PMDB -MG. Pronucnia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Dn• Maria Capanema, Dr. Gustavo Afonso Capanema e Sr•, Embaix.ador Francisco Thopson Flores e Sr•,

São palavras de Carlos Drummond de Andrade.
Creio que, neste instante, poderia usar as palavras do
Presidente da Academia Mineira de Letras, Vivaldi Moniíra, na sessão" especial do dia 31 de julho de 1975:
~

"É praticar mera teutologia repetir para os presentes quem é Gustavo Capanema."

Sr. Presidente, Srs. Senad.on:s:
...
Gustavo capanema, o eminente mineiro, nasceu em
Santana da Onça, município de Pitangui, em 10 de agosto de 1900.
FOi na Faculdade de Direito de Minas Gerais i}ue-tornou-se amigo de Carlos Drumond de Andrade, Abgar
Renault, Milton Campos e João Alphonsus, integrando
ao grupo conhecido como "os intelectuais da Rua da
Bahia", em.brião da corrente Modernista.
Gustavo Capanema foi Parlamentar, exwMinistro da
Educação, ex-Interventor em Minas Gerais, criador de
diversas entidades culturais, de âmbito nacional. Ocupou a cadeira n9 29 da Academia Mineira de Le~ras.
Sua vida pública come:çou em 19_26, quando foi Vereador de Pitangui. Foi Chefe de Gabinete e depois Secretário de Estado do Interior e J u~tiça, nomeado pelo Pre. sidente de ~inas_Qerais, Olegário Maciel. Foi Deputado
Federal pelo PSD nas eleições de dezembro de 1950, indicado por Getúlio Vargas para o cargo de Líder da
Maioria de.vid-o à sua habilid:ide política e ao bom relacionamentõ para com os Membros da UDN, e sobretudo, pela sua alta inteligência.
O admirãvel período de Gustavo Cªpanema foi quando exerceu a liderança do Governo de seu amigo Getúlio

Vargas, nos tormentosos e dramáticos dhis_,de agosto de
1954. Ali,mais do que tudo, preponderou a lealdade ao
amigo, ao graride Presidente, naquela hora atacado por
todos os lados, ferido por forças terríveis, muitas vezes
sozinho. E também sobressa[ram o talento, a inteligência
e a sagacidade para poder, sempre com brilhantismo, defender o GoVerno já sem forças para se aguentar.
Enfrentou c6fn galhardia a então poderosa e demoli- _
dora bancada da UDN, formada pelos mais eminentes
políticos do País - embates formidáveis, discussões as
mais encarniçadas, ânimos exaltados.
Pemita~me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, transcrever
alguns trechos desse discurso, realmente uma das pãginas mais belas do_ nosso Parlamento- dirfamos, Srs. Se~
nadares, três_ grandes discursos, belos pela sua forma,
pelo seu conteúdo e pela demonstração de lealdade, uma
lealdade que, às vezes, não encontramos nos dias de ho,;, -je: discurso de 17 de agosto de 54, o discurso de 23 de
agosto de 54 e o _que me permito ler agora, em parte, aos
Srs. Senadores, para recordar, de 24 de agosto de 54,
quando Gustavo Capanema, como Líder da Maioria, dizia o seguinte.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA- Sr. Presi·
dente, não é este_ o momento próprio para tratar da
vida do Presidente Getúlio Vargas. Dela direi pouco, direi _apenas que foi marcada peJo 1deal.
Conheci de perto o grande Presidente. Conheci à
sua lnteligência profunda, larga e sutil, inteligência
política como nunca vi tão grande, capaz de discernir as melhores soluções nos momentos mais intrincados, capaz de divisar, no plano dos interesses do
País, as soluções salvadoras, capaz de encontrar em
toda circuntância em que estivessem em jogo a felicidade, o prestígio, a honra, o destinei da Nação, o
rumo popular e o rurrio histórico, aqueles rumos
·verdadeiramente ch~ios de sabedoria. Ele tinha essa
inteligêncina alta e notãvel.
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Conheci-lhe de perto o coração c nunca vi no seu
semblante, em nenhuma circunstância, a ine"rior
sombm de rancor, de__ ódio, de antipatia, de l:lborrccimento para com quem quer que foss_e, Conheci-lhe
o coração de perto, e posso dizer que era tão grande

como o de Salomão, esse coração que, segundo a
palavra da Escritura, era extenSo como a areia das
praias. Na verdade, etc tinha sempre o coração inclinado para as boas soluções, para soluções generosas, para soluções de entendimento, de conciliação e
de paz.
Nunca divisei nele, nem mesmo nas horas em que
o ímpeto era justifícável, gesto ou atitude de vingança, ao contrárío, o que constituía uma preocupação constante no seu coração era encontrar a
ponte por onde chegar à alma do adversário ou do
inimigo. Certa vez, e Emil Ludwig perguntou-lhe se
era grande o númer_o de seus inimigos. A resposta é
conhecida: Eu não tenho nenhum inimigo do qual
não possa amanhã tornar-me amigo".
Ele tinha, alêm dessa inteligência-e desse coração,
uma vontade de ferro. Era da espécie desses homens
que não querem muíta Coisa. Para o maior número
dos problemas, admitia uma série de soluções. Não
era teimoso, não er:i vaidoso e não se apegava à sua
própria deliberação. Para a maioria dos assuntos,
aceitava um sem-número de boas soluções. Ele aplicava a sua vontade apenas num pequeno número de
problemas fundamentais. E, a"í, tinha uma vontade
realmente de ferro.
H

E continuav-a,---Gustavo Capanema, nesse belíssimo
pronunciamento, Sr. Presidente e- SrS. SenadOres-:"Neste ponto é que nele surge o traço fundamental da mentalidade do homem do Estado. Homem
de Estado não há de ser aquele que apenas tem um
grande coração, não há de ser aquele que apenas
tem uma grande inteligência; O homem de Estado
tem de possuir uma grande, firme e poderosa vontade, a vontade própria para fazer face às situações
mais difíceis e alcançar os objetivos visados. Era
dessa natureza a sua vontade.
Mas, dizia eu, que a vida do Presidente Getúlio
Vargas foi marcada pelo ideaL A grande inteligência, o grande coração e a grande vontade, podem ser
qualidades de um condutor qualquer de grande categoria. Nele, para conferir-lhe a categoria de homem de Estado, esses atributos foram reunidos para
servir a um ídeal políticO. Toda a sua vida foi posta
a serviço desse ideal.
Poderíamos ficar aqui longo tempo, a indicar as
linhas-mestras desse ideal: a felicidade dos trabalhadores, a unidade nacional, a glória da Pátria, um
sem-número de idéias e objetívos que hão de constituir, daqui por diante, vasto Campo de pesquisas e
trabalhos dos biógrafos e historiadores.
Nesta hora, não cabe falar da vida do Presidente
Getúlio Vargas. Delineio, quase que por um dever
protocolar, apenas esses traços fundamentais da sua
fulgurante figura.
Do que neste momento devo falar é da sua morte. Se a sua vida foi marcada pelo ideal, a sua morte
foi marcada pela honra:
E, no final, Gustavo Capanem-a diiía:

É a vontade de apagamento das ofensas. Se ele
aqui pudesse falar agora, não diria senão palavras
de compreensão e harmonia.
Senhor Presidente, é com estas expressões, a um
tempo de a:rdem emocional e política, que exprimo
o estado de espíriú) da maioria da Câmara dos Deputados.

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex• um aparte, eminente colega?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Senador Luiz Cavalcante, ouço V. Ex•
O Si. Luiz Cavalcante- Esqueci o nome do autor da
sentença, mas não esqueci a sentença, que é a seguinte:
.. Basta um instante para forjar um herói, mas é preciso
uma vida inteira para tecer um homem de bem". Isto se
aplica, como uma luva, a Gustavo Capanema, que, através de sua longa vida- quer Vereador, quer Int~rven-

tor, quer Ministro de Estado, quer Deputado ou Senador - foi, invariavelmente, um homem de bem, o que
também é uma forma de heroísmo. Muito obrigado a V.
Ex~

O SR. ITAMA~ FRANCO- Eu que agradeço a V.
Ex', Senador Luiz Cavalcante, a honra da interrupção e
a beleza do aparte de V. Exf- ao meu pronunciamento.
Continuo, Sr. Presidente:
Tancredo Neves, então Deputado da oposição, assim
se pronunciou. em 1978, quando Capanema terminava o
mandato de Senador, lembrando o tempo em que Capanema era líder da Maioria:
Em 1954, eu, como Ministro da Justiça, pude acompanhar de perto a sua atuação. Naqueles dias tumultuosos
(referido-se à morte de Getúlio Vargas), Vossa Excelência era sempre uma palavra serena, segura - disse ele.
O cargo mais importante para a Nação, ocupado por
Gustavo Capanema, que ali permaneceu exercendo-o
durante 11 anos, foi sem dúvida o de Ministro da Educação e Saúde.
Neste período, o ilustre jurista é responsável por uma
grande r~vol\,JÇ_ãQ_nQ País; A reforma do ensino,_conheci·d.a até hoje como a Reforma Capanema.
Sá um homem apaixonado pelo seu povo e com mentalidade superior, predestinado pela lucidez e audácia,
poderia se lançar a tão árduo _trabalho.
Mas essas eram apenas algumas de suas qualidades,
não menores que a paixão pela criação e pelas reformas.
Para estas tarefas de tão alta envergadura estava sempre preparado, não apenas pela sua extensa cultura, mas,
principalmente, pela capacidade de se dedicar ao estudo
das coisas novas e a se tornar, como sempre, mestre nelas.
No campo da Educação, criou a Faculdade Nacional
de Educação Física, Escolas Profissionais-Padrão- SENAI e SENAC, Faculdade de Ciências Económicas doRio de Janeiro, a construção do Prédio do Ministêrio da
Educação e Cultura- MEC, a Faculdade Nacional de
-~rquitetura, tar11b~m no Rio de Janeiro.
Por-tantos serviços prestados à-cultura e por tanta sensibilidade nesta área é que Gustavo Capanema ficou conhecido como Q jlustre Mestre que incentivou a Arte e a
Arquitetura Moderna no Brasil, juntamente com a educação QU:e foram suas principais metas na vida.
E pode-se dizer aqui, Srs. Senadores, que tenha sido
talvez ele o primeiro Ministro da Cultura, neste País.
Na opinião de Oscar Níemeyer, ..Capanema deu à arquítetura brasileira o írrtpetci inicíal que faltaVa, dissipando equívocos, mostrando a todos que a arquitetura
comteporânea é uma imposição da técnica atual.
No campo da cultura, Capanema criou, em 1937, o
serviço de_ Patrimônio HistóriCo e Artístícô Nacional e o
Instituto Nacional do Livro. Em 1938, fundou o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos- INEP- e, ruais
tarde, o Serviço Nacional de_ Teatro, vinculado ao movimento modernista,
Atraiu artistas e intelectuais, a quem protegeu durante
o período do Estado Novo, in~egrando-os no sistema de
amparo oficial.
Durante sua gestão no _cargo de Ministro da EaucãÇãO
e Saúde, foram· criadas a Juventud-e Brasileira e a União
Nacional dos Estudan~es- UNE, entidade coordenadora e representativa dos estudantes universitários e é ainda hoje, apesar" de extinta, a responsável por eminentes
políticos e intelectuais, que por ali militaram e aprenderam, muitOs deles no exílio, a amar o Brasil que hoje ajudam a construir.
Além de sua participação na vida política do País,
Gustavo Capanema representou o Brasil na UNESCO
·em vários eventos educacionais, tendo também chefiado
àiversas missões brãsildras em seminários internacionais.
Como jurista, Gustavo Capanema teve importante
participação nas Comissões de Constituição e iustiça da
Câmara Federal, onde foi relator dos estudos elaborados
por estes dois- grupos de trabalho.
Participou das discussões e-da aprovação da Emenda
Constitucional n9 4, cophecída como Ato Adicional que
institui o sísfema parlamentarista.
-Defende_ a democracia como única forma de poder
legitimo. Dizia ele:
"Uma democracia verdadeira é a baseada no poder originário dei pronUnciamento popular, que se obtém a-
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través de eleições. Acho que o Brasil não pode fugir à sua
tradição, que é a do poder, vindo, não do alto, mas do
povo".
Repito aqui, Sr. Presidente eSrs. Senadores, o que dis~e de Gustavo Capanema, aqui mesmo neste plenário,
certa feita: Nele, a fidalguia dos mineiros; nele, o espirita
telúrico das Minas Gerais e que trazia na sua alma, no
seu coração, a pureza dos homens montanheses.
- E reconJo, Sr._ Presidente, vendo ali o SenadOr Amaral
Peixoto, que a última vez que vi Gustavo Capanema,
neste plenário, foi onde hoje se assenta o nobre Senador
Amaral Peixoto. E havia, Sr. Presidente, uma votação
nominal quando um companheiro nosso distraiu a atenção do nobre e querido Senador Gustavo Capanema.
Ele me chamou e disse:" Itamar, que votação nominal teremos agora? Não entre muito em detalhes, eu apenas
quero saber o seu voto". E eu ainda brinquei: "Mas, Senador, por que o meu voto?"-··~ porque se você votar
sim eu terei que votar não". Mas, era apenas uma brincadeira de GuStavo Capanema, porque era um homem
sempre atento aos grandes debates aqui nesta Casa. E se
recordo esta passagem é porque, vendo ali o Senador Amaral Peixoto, com tristeza na alma, me recordo o ó.ltimo conta to que tive, no plenário, com GuStavo Capanema, cantata que tinha quase diáriamente, ouvindo dele
as histórias das Minas Gerais e a História política do
nosso País.
Recordo ainda, Sr. PreSidente, quando- aqui chegava
ao Senado em 1975, mesmo sendo de outro partido, recebi, eu e a minha esposa, as melhores atenções de Gustavo
Capanema e da sua Senhora; nele, não havia diferença
partidária naquele momento. Era eu um moço que chegava ao Senado da República sem experiência e Gustavo
Capanema oferecia, como soem ser os mineiros, o seu apoio, o se1.1 afeto para o colega da representação do Estado. Dele recebi tantas e tantas lições, dele aprendi muito,
nesta minha vida já de 10 anos no Senado da República.
O Sr. Aifredo Campos- Permite V.

9

SR. ITAMA~ FRANCO nobre Senador Alfredo Campos

Ex~

um aparte?

Com muito prazer,

O Sr. Alfrtido Canijãos- V. EX~ Senador Itamar Franco, teve um privilégio que eu não tíve: conhecer o homem que é legenda em nosso Estado, Minas Gerais, i:t_ue
foi o Senador Gustavo Capanema. Tive o privilégiO de
ter nascido na sua região. COmo V. Ex• sabe, sou de uma
cidadezinha, em Minas Gerais, chamada Abaeté, muito
próxima a Pitangui, cidade de Gustavo Capanema e
onde nasceu também minha avó materna, e pude conhecer Gustavo Capanema, não pessoalmente, mas através
de amigos comuns que com ele conviveram, privaram da
sua amizade nas cidades de Parã de Minas, Pompêu, Papagaio, Pequi, Maravilha, todas aquelas cidades pequenas que rodeiam Pitangui, que hã um tempo foi berço de
uma civilização dentro de Minas Gerais e também, por
que não dizer, a capital do Oeste de Minas ao tempo da
meninice de Gustavo Capanema. Qu:ero dizer a V. Ex•
Senador Itamar Franco, que uma das coisas ruins qUe já
aconteceram na vida deste modesto parlamentar é não
ter conhecido pessoalmente a grande figura de Gustavo
Capanema. V. Ex• é mais feliz do que eu, pprque privou
da intimidade, da amizade, do companheirismo de Gustavo Capanema nesta Casa. Quero, neste momento, trazer, juntamente com a palavra de V. Ex~ que tão bem representa Minas G6rais, o Estado de Gustavo Capanema
e o meu, a palavra de Minas em reforço, simplesmente,
às suas tão belas palavras nesta tarde em que homenageâlllos o grande Senador de Minas Gerais e do Brasil.

<Y SR. ITAMAR FRANCO -Senador Alfredo Campos, V. Ex• é a nova geração de políticos das Minas Gerais. Aceito o lamento de V, Ex~ o lamento de não ter conhecido de perto essa grande figura de Gustavo Capanema, não apenas a su~ cultura, a sua i'nteligência, a sua
lealdade, mas, sobretudo, a figura humana; aquela figura
humana.- como hâ pouco eu dizia - carinhosa e por
demais sensível. Mas, V. Ex• pôde buscar o seu conhecimento através "de seus familiares, e mais ainda, estou certo, Senador Alfredo Campos, V. Ex• há de ter nele aqui,
como representante do nosso Estado, o exemplo digno
para que nós outros, que ainda continuamos no Senado
da República, possamos dar seguimento aos grandes homens públicos das Minas Gerais. Obrigado pelo apãrte
de V. Ex• Senador AlfredO Campos.
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Continuo, Sr. Presidente, para lembrar neste instante
Milton Campos: Minas nunca empenhou o facho das
reaçêíes do poder, como nunca esteve na vanguarda das
reivindicações sangrentas. Entre-os surtos da demagogia
e as investidas do despotismo, guarda sempre uma linha,
raramente alterada, de moderação e tolerância,
De Abgar Renault, no prefácio do livro de Gustavo
Capanema. "Pensamentos". recolho o seguinte:
,, "Tambêm é natural que as meditações filosófica~
sejam numerosas: correspondem o grave sentido de
profundidade, característica notâvel do autor,
espírito que sempre repugriõli o superficial, o co~e_
tingente, tudo sem raízes mergulhadas na inteligência indagadora", e termina assim Abgar Ranault:
''Este livro pequeno ficar_â em nossas letras, como
sólido testemunho da grandeza de um dos espíritos
mais altos do Brasil".
Sr. Presidente, Srs_,_ Senadores:
Terminamos nós com Gustavo Capanema- e como é
verdadeiro, neste momento, o que ele diz:
"A política tem de ser o primado da razão contra
a violência. Nas épocas de apagamento -do saber, é
indispensável que uma lúcida minoria continue vi~
giando a chama, a fim de que a luz da razão não venha a fenecer de todo."
Em Gustavo Capanema, Srs. Senadores, as virtudes
constitutiviiS de dignidade de um verdadeiro homem
público; a verdade, a fidelidade, a fortaleza, a coragem, a
proibidade, a decência.
Agradeço, Senador Humberto Lucena, a V. Ex~ a oportunidade que deu ao representante de Minas Gerais,
de falar dQ notável e querido Senador Gustavo Capanema. Muito obrigado. __(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos_ PQrto)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto.
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Com_a_morte de Ole_gário Maciel, assume Capanema
interinamente o Governo de Minas. O fato de ocupar,
embora inte,rinamente aquele importante cargo, tornouse peso decisivo para que nele fosse confirmado. Mas
surgiu otitro candidato, com grandes serviços prestados
à Revolução de 1930: Virgílio de Melo Franco, apoiado
firmemente pelo seU"-g"ni.nde amigO Oswaldo Aranha. De
outra parte, Capanema recebe o apoio de Flores da Cu~
nha. A pattir de então, a escolha deixa de ser entre os
' dois candidatos e passa a ser -entre os seus padrinhos, o
que torna a decisão bastante difícil para ô Presidente
Vargas. A solução inesperada surge com o nome de Benedito VaJadares. Este dado iria colaborar para que
Gustavo Capa nem a: deixasse os limites de Minas _e fosse
lançado a níVel federal, onde a sua presença na vida nacional paSsaria a ter a maior expressão,
Getúlio Vargas, eleito Presidente em 1934, o escolheu
para Ministro da Educação e Sàúde Pública. t=: nesse Ministério qUe Capanema terâ oportunidade de demonstrar
o s.tu talento, descortino à ação administrativa e capacidade no trato de questões significativas para o País. Retoma os trabalhos das campanhas sanitârias; inicia õs estudos para ·a criação da Universidade do Brasil e a construção do edifício-sede do Ministério, no Rio de Jan~iro,
De outra parte, acomPanha, com o maior ínteress~. os
debates que se travam sob a orientação do sistema edu. cacional brasileiro, procurando manter-se neutro entre
as-posições dos educadores da chamada Escola Novistá,
que- defendia uma escola ígua(itária, sob a responsabilidade do Estado, e aqueles que, defendendo o ensino religioso, defendiam também a liberdade do ensjno, livre da
tutela do Estado. Sua aparência de neutralidade revela,
no entanto, seu desejo de aproveitar o positivo existente
em ambas as correntes.
Na área da cultura, em especial nas Letras e nas Artes,
consegue manter-se olimpicamente entre as disputas ideológicas que agitavam o Pats e dividiam o setor.

O SR. AMARAL PEIXOTO (PDS- RJ. Pronuncia -_T_endQ__como seu principal assessor o seu Chefe de Gao seguinte discurso. Sem revis_~Q__Jj.o _orad_or.)_- Sr. Presibin~te, est_e poeta e escritor, por inteiro, que é Carlos
dente, SrS. Senadores, Sra. Maria Capa nem a, Gustavo e
Drumond de Andrade- reúne Capanema, em torno de
sua esposa, minhas Sr•s e meus Srs:
si, uma e-quipe diversificada, cuja diverSidade a tornava
Perdeu o Brasil, com a mort~-d~ Gustavo Capanema,
integral, formada por Mário de Andrade, Cândido Porum dos seus mais expressivos filhos. Homem de vida
tinari, Manuel Bandeira, Heitor Villa-Lobos, Cecília
pública exemplar, cabe-me recolher seus feitos e reMeireles, Lúcio Costa, Vinicius de Morais, Rodrigo de
lembrar suas ações, par.a que permaneçam na lembrança
M~!Jo _fr~nc_o d_e Andrade entre outros.
de todos. Louve-se, pois, o Senado por promover esta
Pode-se afirmar, sem nenhum medo de erro, que eram
sessão na qual reverencia sua memória.
os melhores nomes, na época, no setor cultural represenCreio não caber, neste instante, falar sobre a sua biotando as letras, a poesia, a mQ.sica, a pintura, a arquitetugrafia. Prefiro me deter em aspectos do convívio ameno e
ra, sem reduzir a importância das equipes- minlstlifiais
agradável que tiVemos durante tantos anos e ta.mb~m.
que substituíram a de Gustavo Capa nem a afirmariam os
princípaTmente, dar meu testemunho do quanto sua ínt_eque, nunca mais, consegu_iu-se reunir um grUpo de tamaligência sempre foi ·pasta a serviço_ das causas maiores da
nha expressão e reconhecimento unânirrie. CinqUenta
nacionalidade,
anos antes de se p~nsar na criação do Ministêrio da Cul~
Sobre a sua formação, o grupo em que se formou na
tura conseguia, Gustavo Capanema pelo seu talento,
Faculdade de Di_reíto de Belo Horizontr;:, quando por l!t
reunir em seu Ministério, o que de mais expr~sivo havia
passou Gustavo Capafiéína, jã falou hã pouco, com bas~
na área. Cabe aind_a destacar, em termos i~st\tucionais, a
tante precisão, o ilustre Senador Itamar Franco~ S_ó_ poscríaçào dQ Serviço do Patrimônio Histé_lrjc·a e Art(stíco
so dizer que os que conviveram com aquela geração fan·
Nacional e do Instituto Nacional do Livro.
tástica de grandes mineiros, muitos não poderiam supor
Foi o projeto de construção do edifício &.eçie do Minisque iriam prosseguir i1.uri\a vida püramente intelectual;
no Rio de Jan_eiro, um _marco da administração Ca~
tério
outros seguiram a opção política da qual, como jâ se apanema.
Uma equipe chefiada por Lúcio Costa- e intefirmou, se conhece _o caminho da entrada, mas não se igrada por Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Afonso Edua._rdentifica aquele que leva à saída.
,-,
do
Reidy,
Jorge Moreira e Ernani Vasconcelos
Pareceria aos que Juntos viveram naquele período de
encarreg_ou-se do projeto. O giande mestre da revolução
Belo HorizO-nte, que a Gustavo Capanema estaria reserarquitetônica no mundo, o _francês Le Corbusiçr, fqi
vada somente a atividade acadêmica intelectual. _Erraconvidado a vir, de Paris, para examinar o projetõ, Porram; foi à v1da pública que ele mais se dedicou e da_ qual
tinari participou encarregando-se dos afrescos e painel
só se afasto_u quando doente e lhe faltaram condições
dos azulejos, os escultores Adriana Janacopoulos1 Celso
para o exercício da ação política. Vereador, Oficial de
Antônio Bruno Giorgi e Jacques Upschitz e o paisagista
Gabinete, Secretário -do Interior, candidato a IntervenBurJe Marx integraram e enriqueceram a equipe-. O edifítor, tudo correu rapidamente.
cio
sede do Ministério da Educação, no Rio de janeiro, é,
Com a ffi_Q_rt~ de Olegário, Conheci Capanema pessoalsem dúvida, marca e símbolo da arquitetura moderna do
mente, porque f1,1i representar o Presidente Vargas nos
País.
funerais do grande mineiro, que,tão alto ele_you o nome
Gostaria de trazer, sobre o tema, o testemunho de Ande Minas, cumprindo os compromissos do Estado montónio Cúlos Villaça, divulgado quando da morte deCatanhês com a Revolução de 30. _
panema, 'dizia, então Villaça:
Capanema prestou, ainda inestimáveis serviços. Eu
não havia incluído no meu discurso, mas hã pouco, ou.. "Ergueu no Rio o edificio esPlêndido do Ministério da
vindo a oração do Senador Itamar Franco, lembrei-me
Educação. Audácia impressionante, que foi o começo da
de um epis6dio: tentaram depor Olegário Maciel e foi
nÇtssa rev:~?lução em matéria de arquitetura, escultura e
Capanema, -com a sua inteligência, com a sua coragem,
pintura. E dessa união dos três numa obra de arte de
com a sua determinação, que manteve o Governo de Mi, .construção foi ele, assim, o primeiro entre nós.
nas para um velho Presidente que tão bem havia_honrado a palavra de Minas Ger~s.
O Sr. Benedito Ferrdra- Permite V.Ex• um aparte?

Junho de 1985

O SR. AMARAL PEIXOTO - Com muita honra,
nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira - Sehador Amaral Peixoto,
queTO incialmente congi"atular-me com a nossa Liderança, pela felicidade da indicação de V. Ex• como Presidente Nacional do nosso Partido mas, sobretudo, como
um grande Senador, e mais ainda, um companheiro que
foi Gustavo Capanema, e revestiuMse de toda essa autoridadê para, em nome da nossa Bancada dizer ao Senado,
dizer à famma de Gustavo Capanema, dizer ao Brasil,
mas dizer, sobretudo, às novas gerações o que foi aquele
nosso querido e saudoso colega, aquele que eu honestamente na minha peg'uenez de homem inexperiente pude
realmente abeberar-me muito, pude apreender bastante
no convívio que tive com o Gustavo, com o nosso saudoso Gustavo, não só na Câmar:r dos Deputados, como
-aqui também no Senado. É realmente com muita sauda-de que vejo V. Ex• melhor do que ninguém, rememorando aqui para nós, nesta justíssima homenagem que o Senado presta aquele que em vida, sem dúvida alguma, deixou entre nós, com a sua passagem para a eternidade,
um claro que dificilmente serâ preenchido, um claro que
vai se acentuando cada vez mais entre nós no Brasil desgraçadamente._ E_ tenho deplorado quase como uma
constante nos meus pronunciamentos nesta Casa, e volto
a fazê-lo nesta oportunidade; a ausência daqueles que
sem -a -preocupação de cortejar as momentâneas poputaM
ridades, aqueles que não andam a reboque da opinião
pública e, que muito realizaram, em favor da sua gente,
mais com vistas às futuras gerações que, arrostandO até
me.smo nas incompreensões e as impopularidades, em arguns casos até dos seus próprios correligionáríos. E é por
tudo isso que reitero as minhas congratulações, com a
minha liderança e com V, Ex• por essa feliz escolha, porque ninguém melhor do que um Amaral Peixoto para
dissertar, para nos falar, para trazer e fazer com que ve!Jha a emergir nas nossas consciências o tanto e quanto
'Gustavo Capanema conseguiu fazer-se um homem útil,
um homem válido a esse Pais. Muito obrigado a V. Rx•
por permitir a minha participação e as minhas escusas
por ter-tne alongado tanto.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Eu que agradeço
nobre Senador Benedito Ferreira, pelo seu aparte, que
serâ incorporado ao meu discurso.
Teve sempre um entusiasmo profundo e difuso, que
sabia comunicar aos auxiliares.
EsSe e'difícío do Ministérío da Educação foi cantado
por Vinícíus_ de Moraes num poema chamado Azul e
Branco, tendo o poeta tomado como seu mote a definição de Pedro Nava "Concha e Cavalo Marinho" com
que o futuro memorialista saudara o módulo.
Sem o edifTcio dç:. Ministério da Educàção, não seria
possível de fato o monumental conjunto da Pampulhã,
em Belo Horizonte, nem o prodígio do Planalto, o milagre do cerrado, que é a cidade de Brasília, criação de Juscelino.
.. E concluía Villaça "O prédio de Capanema deflagrou
um pf6Cessó revolucionário".
Confesso que frustrou-me o fato de quando me preparava para apresentar à Casa, projeto de lei, dando o
nome de Gustavo Capanema àquele edifício, o Poder Executivo, por decreto, tenha se antecipado ao meu desejo. Vale, contudo, que fique evidenciado o reconheci~
mento do valor_de Capa nem a pela mais do que merecida
homenagem.
No setor saúde- ou.tro componente do Ministério dirigido por Gustavo Capanema- sua presença também
fui significativa. Criou o Departamento Nacional de
Saúde e Assistência Médico-Socjal que se transformou
no principal órgão executivo do setor, chefiado pelo sa. nitarista João de Barros Barreto.
Criou, ainda, o Departamento Nacional de Endemias
Rurais, o qual foi responsável por magnífico e exemplar
trabalho promovido por equipe notável de sanitaristas.
A Barros Barreto e sua equipe se deve, entre outras
ações, a extinção, no Brasil, em 1942, da febre amarela
silvestre recordo-me, ainda, que nos meados da década
de 30, iniciou-se um serviço regular de correspondência
entre a França e a América do Sul. A empresa francesa
Latecoere voava_ até Dacar, onde barcos atravessavam o
Atlântico e, em Natal, outros aviões da mesma empresa
continuavam a viagem. Estes barcos foram os responsáveis pela introdução no Brasil do mosquito africano,
transmissor da Malária,
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Invadindo o Nordeste - de Pernambuco ao Maranhão - temeu-se que estes mosquitos chegassem à floresta amazôníca, de onde, segundo os especialistas, nunca mais poderiam ser erradicados, transformando-se em
grave risco para todo o continente. Os Estados Unidos,
indusive, preocuparam-se com a possibilidade e promoveram substancial ajuda ao nosso País na luta contra aquele mosquito africano. Mas a grande vitória, contudo,
deve ser creditada ao incansável trabalho dos sanitaristas
brasileiros.
Ao mesmo tempo, o ~inistério ampliou o número de
hospitais, colônias e asílõs para tratamentÕ da tuberculose, da lepra e das doenças mentais.
A simples enumeração dos fatos e feitos revelam o
quanto profícua e criadora foi a gestão de Capanema a
frente do Ministério da Educação e Saúde, do qual foi afastado, em 1945.
Homem puro, de um certo modo ingênuo, de honestidade acima de qualquer suspeita, viam os seus amigos
com apreensão, que o fim do Governo se aproximava e
que Capanema deixando o Ministêrio, iria ter dificuldades. As mesmas que enfrento~, em 1933, quando ~endo
substituído na interventoria de Minas, sem qualquer
função pública, teve que reabrir o seu escritório de advocacia e recomeçar o trabalho. Agora Crajâ um nome nacional, havia se projetado, era um homem moral e intelectualmente conhecido e respeitado. Mas a concorrência, quer no Rio, quer em Belo Horizonte, era muito
grande e, pelo menos, nos primeiros tempos viveria um
período de dificuldades. Q_ Presidente Getúlio Vargas
toma uma iniciativa. Verifica-se umã-vaga rio Supremo
Tribunal Federal e e[e a oferece a Capanema. Este hesita
como era de seu temperamento. Ao fim de alguns dias
volta, agradece a prova de confiança e amizade e o respeito dizendo:
.... Presidente eu teria muita honra em pertencer ao Supremo Tribunal, mas nasci para a vida pública, o meu
destino ê a política, eu vou concorrer a uma vaga na Assembléia Constituinte."
Informado, pelo Presidente e por Capanema, deste oferecimento e da recusa, bem como da decisão de concorrer as eleições de 1945, procurei, através de amigos
comuns, saber sobre sua situação eleitoral. CipriaQO Laje, profundo conhecedor dos escaninhos de política mineira, não se mostra otimista. Capanema serâ votado
nos seus pequenos redutos eleitorais mãS nos grandes
centros, somente, pelos intelectuais que se dividiram, escolhendo tambêm outros nomes de destaque como Milton Campos e Pedro Aleixo. Ele não havia usado a sua
posicã.o de ministro para se- fortalecer polft!Cãrnente. A~
tendeu aos amigos, quando solicitado, mas sem a preocupação de se prevalecer do cargo para preparar o seu
futuro político.
Tomando conhecimento desta realidade o Presidente
Getúlio Vargas deu-me uma missão mUito grata aos
meus sentimentos de amigo:..... procure o Valadares e
diga-lhe que eu preciso do Capanema rio Congresso e
que ele ê elemento valioso para a Assemblêia Constituinte".
E, realmente, ele foi no Congresso, para o qual elegeuse Deputado em 1945 e onde permaneceu até 1958, uma
das suas mais significativas expreSsões~ Em 1959 foi no~
meado Ministro do Tribunal de Contas da União, cargo
que ocupou até 1961, e no qu-al tive a honra de substituilo. Em 1962 é eleito, novamente, Deputado Federal.
A partir de 1964 sua ação parlamentar procura reduzir
as medidas de exceção que o País vivia. Lutou, em 1965,
juntamente comigo e outros líderes do Partido Social
Democrático contra a legislação que permitia ampliar as
possibilidades de intervenção federal nos Estados, bem
como as competências da Justiça Militar. Em 66, com a
extinção os partidos políticos e a conseqUente liquidação dO PSD, ingressa na ARENA. Cabe, aqui, fazer
destaque relevante aos aspectos da sua lealdade política.
Procurado pelos organizadores da ARENA, conforme
relatou em uma das muitas visitas que lhe flz quando
ainda se encontrava no hospital, disse-me que só havia
assinado a ficha de inscrição naquele Partido porque
fora infefmade-E:jue e:u e Martins Rodrigues jâ a havíamos assinado também - este fato que agora torno
público, muito me emocionou.
Eleito pela ARENA em 65, para a Câmara, foi conduzido em 70 para o Senado Federal. Aqui, presidiu a Co- ·
missão de Educação e Cultura e foi vice-Presidente da

Quinta-feira 13

1745

polmento que realmente sai do fundo da alma, sai do co- .
Comissão de Constituição e Justiça. Quando em 76 foi
ração_;_ testemunho d.e _admiração por esta grande figura,
posta em discussão a possibilidade da implantação do _
esta
figura histórica que o Brasil reverencia, e que o Sesistema unicameralista no País, Gustavo Capanema co~
nado hoje homenageia. Esta admiração que herdei do
locou toda a sur;~. veemência, a sua inteligência_ para de-meu pai por tudo que dele ouvia a respeito de Gustavo
fender a manutenção do Senado. Afirmou, em~sua defe~
Capa nem a, o homem que foi, sem dúvida, _o maior de
sa, seu o bicameralismo uma tradição dos nossos costu·
nossos Ministros da Educação, da Cultura, da Saúde,
mes políticos. Para ele, a vantagem de manter-se a si·
que tanto deixou em favor deste País, da sua culturatuacã.o estava em que se a Câmara dos Deputados, pro·
como V. Ex' muito bem ressaltou- este ho~em que foi
vavelmente formada por políticos mais jovenS~ era con·
- um dos maioreS gigant~s do Parlamento brasileiro, na
seqUentemente local de maior exaltação, o Senado desti·
Câmara dos "Dep-Utados, como o grande Líder de Getúlio
nado aos mais idosos, aos mais experimentados, contri·
Vargas, e aqui no Senado, quando tive esta ventura, esta
bui para restabelecer, se necessário, o clima de tranquili·
satisfação, esta honra mesmo de conviver com ele,
dade e afastar o radicalismo.
o sistema bicameral, conforme afirmava capema, aju- _ lembrando passagens que estão na minhª_memória como, certamente, na de todos os Senadores que com ele
dava o aperfeiçoamento da elabOração legislativa, jâ que
tarnbêm conviveram. Lembro-me de um discurso que fez
além da hipótese! se necessário, de restabelecer o entenlogo após um discurso meu sobre a PETROBRÁS; num
dímento pãrlamentar e permitir uma instrução legislati~
instante em que se fazia na grande imprensa brasileira
va rever o trabalho da outra.
uma carga sobre a PETROBRÁS, eu tive a oportunidade de me pronuncíar em defesa da Petrobrás, e Gustavo
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex• permite_ um aparte,
Capa nem a, o Senador, se levantou e fez um dos.mais benobre Senador Amaral Peixoto?
los pronunciamentos de defesa também desta empresa
O SR. AMARAL PEIXOTO - Coin mU:ffa honra,
que fez vibrar o Senado.. Ainda hoje, posso sentir aqui,
nobre Senador Nelson Carneiro.
_ neste Plenário, a vibração que ficou das suas palavras de
Gustavo Capãnema, ·e que tenho guardada para mim,
-O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador Amaral PeiEnfim, por todas estas raiões, esta homenagem à figura
xoto, nfnguém nesta Casa com mais autOridade do que
de Gustavo Capanema, de seus familiares aqui presentes,
V. Ex• para traçar o perfil de Gustavo Capáhema.
D. Maria, a quem todos nós aprendemos também a aO SR. AMARAL PEIXOTO - Muito obrigado.
mar, como figura e esposa deste grande brasileiro,
congratulo-me com V. Ex•, acho que o seu discurso
O Sr. Nelson C~rneiro- V. Ex• que o teve por tantos
preenche o que todos nós desejaríamos falar e deixo aqui
anos -comO -seu ariilgo e seu companheiro de Partido.
registrada a minha mais completa solidariedade a tudo
Quero que V. Ex• seja, neste momeilto, também o intérque V. Ex• diz, em meu nome pessoal e em nome do meu
prete do Partido Trabalhísta Brasileiro, que sempre o
Partido.
teve como um dos seus amigos mais leais e mais dedicados. Devo, neste momento, referir dois aspectos da vida
O SR•. MIARA L PEIXOTO - Muito obrigado,
de Gustavo Capanema no Parlamento brasileiro. O prinobre Senador Roberto Saturnino. Vejo com prazer e
meiro, quando Deputado, defendia eu um dos primeiros
com orgulho que os três Senadores que representam o
projetas de instituição de divórcio no País. Gustavo CaRio de Janeiro nesta Casa, se unem na homenagem a
panema era o Líder do Governo e quando da votação,
Gustavo Capanema, onde ele viveu por largos anos, em
CapanCma que ocupava a primeira cadeira, declarou que
cidade, Estado a que prestou tão grande serviços. Muito
se afastava para a última cadeira para que os seus lidera~
obrigado a V, Ex~
dos pudessem votar livremente uma questão que não era
Prossigo, Sr. Presidente.
partidária. E assim fez. O seu voto não influiu, p_ortanto,
ria opi"níão dos Seus correligionários. O segundo, quando
Poderíamos classifíCar a ação parlamentar de Gustavo
Senador, tive a honra de ver que o seu pensamento se aCapánema como uma desassombrada lição de tolerânjustava ao que eu jã havia expresso anteriormente, de
cia. Esta pautaria sempre a sua posição política. Pertenque o Congresso não deve; ao examinar a constitucionacendo no Senado a uma maioria que, por vezes, procura·
lidade dos projetos, ser mais rigoroso do que o Supremo
va usar o fato de ser maioria para esmagar opiniões em
Tribunal a quem cabe, por fiqJ,julgar a inconstituciona~
lugar de ampliar o debate, Capanema, ao contrârio, sem!idade da lei. ESta tese por ele brilhantemente exposta,
pre defendia e reclamava por uma legalidade legitima e a
constitui uma das páginas--mais lúCidas dO pensamento
plena implantação de um Estado de Direito. Em certo
jurídico expresso nesta Casa. Eu quero, em nome do meu
momento, dedicou-se ao estudo de um texto alternativo
Partido e em meu n~me pessoal, testemunhar a V. Ex• a
para conformação do complexo institucional e constituii:linha Solidãriedade nessa expressiva manifestação que
cional, então prevalecente, aos padrões democráticos
faz à memória de Gustavo.Capanema e que se projeta na
modernos, buscando uma solução para o impasse que
sua família, na dedicação, desvelo ·e no carinho de Da.
então viviam as instituições políticas do Pais.
Maria e de seus filhos, que lhe contjnuarão o nome, resDestacaria ainda, em sua ação parlamentar, no Sena~
peitando a sua memória e a sua tradição. Muito obriga~
do a constante defesa do voto distrital, sem quebra do
do a V. Ex•.
sistema proporcional, que lhe parecia evolução irreversí~
vel. Acreditava ser o modelo misto alemão aquele que
O SR. AMARAL PEIXOTO- Muito obrigado a V.
iria atender, de forma melhor, a solução por ele preconiEx•, nobre Senador Nelson Carneiro. O aparte de V. Ex•
zada. Lamentavelmente, não obteve êx.itg. O voto distri~
é muito valioso para o meu discurso.
tal, que tem em mim também um dos seus defensores,
O Sr. Roberto Saturnino- Pennite_Y. Ex• um aparte?
foi, posteriormente, aprovado em uma emenda constitucional e retirado em outra recentemente aqui examinada.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Pois não. _Ouço o a~
Um dos debates que a Nação irá desenvolver, estou cerparte de V. Ex•, nobre Senador Roberto Saturnino.
to: em determinado momento, ê o equívoco daqueles que
simplesmente acusam o voto distrital, sem querer verifi~
O Sr. Roberto Satumino - No_bre Senador, sinto que
deveria pronunciar-me aqui, nesta tarde, em nome do
car as suas vantagens.
meu Partido, associando o PDT a esta justíssima homeNo Senado, ao término do seu mandato e para o qual
nagem que não poderia faltar a essa grande figura que
não havia sido reconduzido, não fez, como tradicionalfoi Guslavo Capanema. Entretanto, como disse o nobre
mente ocorre, um discurso de despedida.
Senador Nelson Carneiro, o discurso de V. Ex• preenche
Os jornalistas da Câmf;tra e do Senado, no entanto, entudo o que poderíamos dizer V. Ex' que com ele tanto
tenderam que deveriam homemigeá.-lo em singela reuconviveu, V. Ex' que foi seu companheiro de Partido e
nião realizada na Comissão de Constituiç.ãÕ e Justiça do
que se identificava tanto com as idéias e sentimC.ntos de
Senado.
Em nome dos repórtere_s falou esta figura exemplar do
Gustavo Capanema, fala realmente por todos nós. V.
jornalismo polftico que é Carlos Castello Branco, afirEx•, o Sr. Senador Itamar Franco, seu conterrâneo, mimando;."Estou aqui em nome de duas ou três gerações
neiro como· ele, falaram por todos nós~ Entretanto, este
de repórteres políticos, para prestar um testemunho no
aparte tinha que ser dado em substituição a um discurso
momento em que V. Ex~ encerra uma carreira pública
que poderia faze!, mas que deixo de fazê--lo por achar
das mai~ proveitosas e das mais significativas realizadas
que o discurso de V. Ex' tudo preenche. Mas este aparte,
por políticos que ascenderam ao primeiro plano, depois
nobre Senador J\rnaral Peixoto, ê imperioso para mim,
da Revolução de 1930"
, pessoalmente, um aparte, que é um testemunho, um de-

Junho~de

1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Campos, aqui no Senado, durante pouco tempo. Ho!!lep1 ameno, mas que esparzia sabedoria, bondade e dig-

nidade. Convivi com Gustavo Capanema durante oito
anos no plenãrio, nas Comissões e éramos vizinhos de residência. Direi apenas, em relação a Gustavo Capanema,
que ele é a síntese das virtudes de tOdos os mineii'os.

Muitd obrigado a V.

Ex~.

O SR. AMARAL PEIXOTO- Eu agradeço a V. Ex•
V. Ex• conviveu com Gustavo Caparíema:, seu depoimento sobre a sua atuação no Congresso no Senado da ReJ?ública J: altamente valioso~ Muito ob_r~gado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho certeza que somente o perfeccionismo que maicou a personalidade de
GustaVo Capanema nos pi'ivou -que nos deixasse uma
obra de maior extensão e profundidade. Mas sua vida foi
um exemplo a seguir, marcada pela dedicação à causa
pública, aplicação metódica aos métodos, aos estudos
das questões, atualidade de conhecimento, modéstia pessoal, tolerância de idéias.
O Sr. Fábio Lucena nobre Senador.

Permite V. Ex• um aparte,

O SR. AMARAL PEIXOTO -

Pois não.

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Senador Amaral Peixoto,
sinto-me no dever de apartear V. Ex' porque nasci em
pleno regime do Estado Novo, no inicio dos anos 40. E o
que mais me chama a atenção em Gustavo Capaneina é
este fenômeno mundial, universal, registrado nos grandes regimes de força em que espíritos iluminados fazem
com que a história esqueÇa
pouco o rigor da força e
realce o espírito .da lei, projetado no direito e na justiça e
que, muitas vezes, transluz desses estados de força. Já
antes de morrer, quase ao fim do século dezoito, reclamava o grande Condorcet, do fato de que a revolução
francesa, apesar dos seus esforços, não_ havia conseguido
que os luminares do período iluminista da humanidade
codificassem em leis, os direitos dos cidadãos. E foi sob
pleno regime de força de Napoleão Bonaparte que o Có_cügo Civil francês foifmalmente entregue, não à humanidade, mas ao património do Direito Civil de toda a humanidade. Hoje, o maior feito de Napoleão, de que ele
próprio se orgulharia em suas memórias, é o Código Ci:vil que na realidade, não é de sua lavra, e sim da autoria
dos grandes ju~istas que amainaram os excessoS da força
no regime napoleónico e o projetaram para o mundo,
como de um regime qe grandes transformações históricas e de mudanças fundamentais nas estruturas da socie-dade humana. Eu poderia, nobre Senador, com a sua
permissão, transplantar o exemplo da História da
França e da Europa ao período do Estado Novo doBrasil. Gustavo Capanema conseguiu codificar aquilo que a
República não havia ainda conseguido em pleno regime
de força: ele projetou os códigos da educação e da cultura em nosso País. E, por isto, na minha geração, ageração que nasceu em plena Segunda Guerra Mundial e
em pleno Estado Novo, ele é considerado um dos luminãres da nossa época, que deu a nós, aqueles que nascemos em período tão árduo e tão duros da História do
n?sso País, a oport!lE_idf!~~-d~_v:isJ!!!TI!!P!r~_q.s.,perspect~-:
vas otimistas para a nossa História, perspectivas sem as
quais nós, aqueles que nasceram naquela epóca, talveznão tiVésserrios alargado os nossos horizontes para a
grandeza do t!abalho de GetúliO V:ãrgas,- susteJ\tado por
Gustavo Capanema. Trabalho que, afirmo, não deve

·um

hoje ser medido pelos longos anos do Estado Novo, mas
pela grandeza, peta virtude e pela honra que cercaram o
seu Governo que teve início em 1951 e que terminou com
a tragédia de agosto de 1954. Permita V. Ex~. que o Estado do Amazonas, pelas minhas palavras, se associe a tão
jusia fion1i0agem que V. Ex' presta a este que, provavel~
mente, foi o maíor ·educador e o maior salvador da ju·
ventude que a nossa Pátria produziu neste século.

O SR. AMARAL PEIXOTO -

Muito obrigado,

nobre Senador Fábio Lucena, pelo apoio que me trás do
grande Esta~o do A!f1azpnas à ho~enagem que todos
nós prestamos ã Gustavo Capanema.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, como disse, tenho certeza de que somente aquela preocupação excessiva de
Capanema com o perfeccionismo evitou e impediu que
ele nos desse e nos deixasse a obra, o livro que dele espe-rávamos.
Sobre ele melhor diríamos se usásseriios suas próprias
palavras ao referir-se a um político mineirQ, "Despreocupado que sempre viveu de toda espécie da vanglória, mas
só com o afã de encher as mãos de colheitas duráveis".
Grande foi, sem dúvida, a preocupação de Capanema
em. "encher as ll;)ãos de colheitas duráveis".
Sua morte empobreceu-nos. Seus amigos se entristeceram e lamentam, seguidamente, sua ausência. Os intelectuais, os políticos, os artistas, a Nação, enfim todos, fixaram a saudade gerada por sua partida e cuidam da reve-rência a sua memória.
Há de ser em Capanema que vou buscar as palavras finais para este longo discurso, movido pela emoção de fa·
lar sobre o amigo perdido. Afirmava Capcinema em s-euPensamentos,;. ''Estiinemos, mais e mais, os nossos- airii--gos e busquemos habituar-nos a ir vivendo sem eles."
Estimemos, pois, mais e mais Gustavo Capanem'a, porém, infelizmente, nos habituemos a viver sem ele. (Palmas prolOngadas. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
pa)ay_rª-' como Líder _do PF_L_, ao no_bre Senador Ad_erbal
Jurema.

O SR. ADERBAL JUREMA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADAR6 PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto}- Srs. Senadores, Dona Maria CajJanema e -família Gustã.võ Capanema, Senhora Alzira Vargas do Am"aral Peixoto, Professor Paulo Brossard, Poetisa Vera Brandt, minhas senha·
rãs e meus Senhores:
O-Senado Federal, cumpre, nesta tarde, um dos seus
deveres dos mais generosos e uma das suas tradições
mais caras: reverencia um dos políticos dos mais eminentes da história política brasileira.
O_uvimos oradores e aparteantes que se rilanifeStafain
neste recinto, em homenagem do SenadQ Fe.de_t:al à m~·:
moria do grande político e homem público GtiStaVõ"eã:·
panema, nascido em Minas Gerais, no alvorecer deste sé-
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culo, para ocupar, em seu Estado e no cenârio nacional
um espaço altamente significativo, pelas marcas profundas de realizações e ensinamentos que deixou.
Foi um idealista dinâmico e iriovador. Deu imPulsos
formidáveis na modernização e aperfeiçoamento do ensi~
no, da cultura e das artes. Foi ele que, enfrentandO as in·
compreensões e as críticas dos da época, deu um passo
decisivo no campo da arquitetura e do futuro do Brasil,
mandando construir o atual Palácio da Cultura, sede do
então MiniStéii"ó" da Educação e Saúde no Rio de Janei·

ro.
Aqui foi lembrado o mêrito que lhe é devido pela
criação de órgãos importantíssimos para a cultura nacional, como o antigo In.stituto do Património Histórico e
Artístico, Serviço Nacional de Teatro, ·o INEP, o Instituto Nacional do Livro, etc.
Na política era, sobretudo, um conciliador e, pela sua
intelígência e caráter, uma luz nos momentos de crise, c
dele jâ se disse: foi uma luz dentro do Estado Novo.
Neste plenãrio, ainda ressoa a sua voz de líder e de
insígne intelectual, porque Capanema foi quase ttido o
que o ideal de um homem público pode aspirar: Vereador,-Secretário de Estado, Presidente Interino de Minas
Gerais, deputado, Ministro, Senador e principalmente
conselheiro d·os mais notáveis, figura do mundo cultural
e polftico brasileiro.
Esta Casa se enaltece ao reverenciar a memória de
Gustavo Capanema;um dos seus mais ilustres membros,
e seus familiares podem dele se orgulhar por tudo que
ele, foi, por tudo que ele fez e por tudo que ele deixou.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A presidencia
convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, b 18
horas e 30 minutos, com a seguinte.

ORDEM DO DIA
DiscuSsãO, em tUrno úriico, da redação final (oferecida
pela_ Comissão de Redação em seu Parecer n" 65, de
1985) do Projeto de Lei do Senado n'i' :f3T, de 1980, de
autoria do Senador Passos Pôrto, .-que erig"e em monumento nacional a cidade de São CristQvão, no Estado da
Sergipe.

2
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n"' 9, de 1984 (n~ 97/81, na Câmara dos Deputa·
dos), que aprova o novo texto da Convenção Internaci~
nal para a Proteção dos Vegetais, assinada em Roma, a 6
de dezembro de 1951, aprovada pelo Decreto Legislativo
n"' 3, de 18 de maio de 1961, e promulgada pelo Decreto
n~" 51.342, de 28 de outubro de 1961. O n'ovo texto incor-'
para as modificações aprovadas em novenibro de 1979
durante a XX-Sessã:o.d~ Conferência da Organização das
Nações Unidas para Alimentà.ção e Agricultura- F AO,
tendo
Pareceres Favor,veis, sob n~s 109 e 110, de 1985, das
ComissõeS:
- De Relações Exteriores; -e
- De Agricultura.

·• ....o S!tP~~!Jl~]liP"!')>S P?)to)= E;,tã.c;ncerra-

, da ~~~--c'''·
•%.""' ::r~:.~' .,.;~i ' .~''·
(úvanta-se a sessão- âJ" f't.Jionti e-6:_fntníaoS.}

Ata da 97• Sessão, em 12 de junho de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. M arcondes Gadelha
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE'
SENTES OS SRS~SENADORES:
Jorge Kalume -

Mário- Maia - Eunice MichilesParente- Alcides Paio-

Fábio_~_y~n-ª.- Raiffiun~o

Aloy_~!o_ Chaves --Gabriel Hermes- Hélio GueirosAlexandre Costa - Américo de Souza - Alberto Silva
- Helvídio Nunes- Cesar Cais- José Lins- VirgíliO'
Távora - Moacyr Duarte-- Humberto Lucena- Mar·
coildes Gadclha - Milton Cabral- Aderbal Jurema-

Ciá Sampaio-- Nivaldo Machado - Carlos Lyra Luiz Cavalcante- Albano Fr~nco- Lourival Baptista
· - Passos Pôrto - Jutahy Maialhães - Luiz Viana João Calmon - Josê Ignácio Ferreira- Amaral Peixo~
~.
N~lson Carneiro ..:- _Ro_berto Saturnino -Itamar

=
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Murilo Badaró- Alfredo Campos_-

Fc_~w

nando Henrique Cardoso_:. Benedito Ferreira,- He_nrl.:
que Santillo - Benedito Canelas- Gastão MUller-:José Fragel!i- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi...:......

Roberto Wypych- Álvaro Dias- Enéas Faria:- Ja!son Barreto ::- Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas Carlos Chiarem - Alci,9es Saldanh~.- Octáv~:çardo- _

so.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- A lista de presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Haveodo núme_r_ÇI_ regimental, declar_o _aberta a ses·
são.
Sob a proteção de D.eus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !"'-Secretário írã proceder a leitura do expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, encaminhando o
seguinte projeto de lel:

MENSAGEM
N• 124, de 1985
(n' 300/85, na origem)

Ex_ceJentíssimos Senhores membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42,
item V, da Constituição, tenho a honra de submeter à deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que "dispõe, no âmbito do
Distrito Federal, sabre microempresa, substituição tributária em operações sujeitas ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias~ i~nções deste e do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza e dá outras providências".
Brasília, em- li de junho de 1985. -José Sarney.

E.M.E.
N• 017 J85-GAG

Brasília, 30 de maio d_e 12_85

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Excelentíssimo Senhor
Doutor José Sarney
Digníssimo Presidente da República Federativa do Bra-_
si!
Nesta
Tenho a honra de subrpe~er à eleva~a consideração de
Vossa Excelência o anexo anteprqj<?tO de lei_ que, funda-;
mentado na Lei Corriplementar n9 048, de 10 de dezembro de 1984, define microempresa no âmbito do DiStrito Federal, estabekce sub:;;ti.t_uiçãQ _tribiJ.târia em_Qperações sujeitas ao lCM e concede. isenção deste e do Imposto sobre ServiçOs- de Qualquer Natureza ....;. ISS.
2. Na parte que define microempresa, foram observados os limites máximos de receita bruta anual fixados
no § 3'i> do artigo 2<rda lei complementar ac_ima citada,
mesmo com o risco de ..u~ provável perda de receita superior a 5% (cinco por-cento) do montante estimado para
a arrecadação dos impostos ICM e ISS.
3. As causas de exclusão das microempresas como
beneficiárias das isenções, previstas no artigo 4'i> do anteprojeto, são as mesmas constantes do artigo 39 dª ~ei n"'
7.256, de 27 de novembro de 1284, que est_abelec_eu_normas integrantes dp Estatuto da Microempfi!sa -na área
federal.
4. CondicionoU-se, no artigo 5'<' do anteprojeto, que
a isenção apenas será reConhecida após o fornecimentO,
pelo microempresâriã, de comunicação a ser detalhada
no regulamento. Tal dispositivq visa à coleta~ de dados
numéricos para a geração de caêlastro das microempresas, bem como declaração expressa de que a receita bruta
da empresa se mantém dentro dos limites fixados na lei.
S. Esposando recomendação da Lei Complementar
n"' 048, de 10 de dezembro de 1984, o anteprojeto dispensa as microempresas das obrigações acess6riã.s previstas
no Regulamento do ICM do Distrito Federal, exceto
quatro: (inscrição, emíssàt:f de notas simplificãdas nas
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vendas, guarda das notas fiscais-de compras e apresentação anual do Documento de Informação da Microempresa- DIMI.
6. No que diz respeito à substituição tributária, arazão maior do anteprojeto foi procurar estabelecer normas que se adequassem aos postulados da Lei Complementar n9 048, de 10 de dezembro de 1984, ao mesmo
tempo que salvaguardar uma sistemática já praticada em
relação a algumas das mercadorias listadas no anexo do
anteprojeto, sem que, com isto, sejam minimizados os
. efeitos da isenção concedida na área do ICM.
7. A norma da substituição facilitará significativamente a arrecadação do ICM no Distrito Federal, pois
c<m-centrará em alguns a arrecadação que seria feita por
centenas de contribuintes, inclusive nas operações interestaduais. Mesmo assim, a substituição somente será
implementada após minuciosos estudos, onde fique comproVada a cOnveniência para os empresários do setor
atingido e satisfeitos os requisitos técnico-tributârios.
8. Os critérios adotad_os para a relação dos produtos
constantes do anexo foram os seguintes:
-poucos fabricantes
-manutenção da substituição já praticada
-difícil comercialização pela microempresa
-alto custo unitário~
-pontos de venda concentrados n_Q grande comér.cio
::-margem de lucro estável.
9. O alto custo unitário e o padrão do consumidor
são elementos que também nortearam a seletividade das
mercadorias, de modo que, excluídas da comercialização
pe_las microempresas, garante-lhes a integral isenção do
fCM, exatamente por não ficar este imposto retido na
fonte, através- do sistema de substitiJ.ição.
10. Conforme autorizado nas alíneas do__§ 39 do art.
3'<' do Decreto-lei n'<' 406, de 31 de dezembro de 1968, na
forma da Lei Complementar n"' 44, de 7 de dezembro de
1983, o anteprojeto elege como responsável pela retenção e reyolhimento do ICM o industrial (art. 7"'), podendo_~e, por sua vez, por ato do Governador do Oisfrito Federal, ser substituído pelo distribuidor, o atacadista
ou o revendedor (inciso III do art. 9'<').
1L Quanto à retenção do I_CM nas operações interestaduais, o projeto a_ condiciona .à existência de convênio ou protocolo firmado entre os estados interessados e
o Distrito Federal (art. 10).
12. A margem de lucro das mercadorias não tabeladás foi ~alcançada através de minuciosa análise de mercado e, mesmo assim, é coloCada com um mãximo,-podendo o Governador do l.Jistrilo Federal ap~!laS reduzi-la

(art. Jo, l).

souro Nacional (ORTN) vigent.~ no mês de janeiro do
ano-base, nas seguintes quanti_dades:
1- 10.000 (dez mil), para as microempresas que seenquadr"em CoinO contribuintes do Imposto so_bre a Cir~u~
lação de Mercadorias - ICM;
11- 5.000 (cincO mil), para as microempresas que se
enq.uadrem como contribuintes do Imposto sobre _Serviços de Qualquer Natureza - ISS;
Art. 39 Para a apuração da receita anual,
conSiderar-se-á o período de l'<' de janeirO a 31 de dezembro do ano-base.
Parágrafo único. No primeiro ano de atividade, o limite da receita bruta da microempresa serã calculado
proporcionalmente ao número de meseS di:corrídos entre .
o mês da sua constituição e 31 de dezembro do mesmo
ano.
Art. 49 Excluem-se _do regime de microempresa de
que trata esta lei a pessoa jurídica e a firma individual
conforme o caso:
I -constituída sob a forma de sociedade por ações;
11- da qual o titular ou sócio seja pessoa jUrídica ou,
ainda, pessoa física domiciliada nO exterior;
111- que participe do capital de outra pessoa jurídica, ressalvados os investimentos provenientes de incentivos fiscais efetuados ~ntes da vigência desta lei;
IV -cujo sócio oU- titular participe com mais de 5%
(cinco por cento) do capital de outra pe..<>soa jurídica ou
firma individual,- se a receita bruta anual global das interligadas ultrapassar o limite fixado no art. 2'<';
V - que realize operações ou preste serviços relativos

a:
a)- importaçá.o de produtos estrangeiros;~ b) cori:lpra: -e--venda, loteamento, incorporação, locação--e açlministração de imóveis;
ç) arm_azenamento e depósito de produtos de terceiros;
d)_ câmbio, s~g:Uro e distribuição de títulos e valores
mobiliários;
e) pUblicidade e propaganda, exceto os veículos de comunicação;
_
VI -_que preste _serviços profissionais de médico, en·
genheiro, dentista, veterin"ário, economista. despachante
e outros que se lhes possam assemelhar.
Parágrafo único. O disposto nos itens III e IV deste
artigo nãO se aplica no caso de participação da pessoa
jurídica ou firma-indiVidual em centrais de compras, bolsas d~ subcontratação, consórcio de exportação e outras
associações assemelhadas.

.

13. O anteprojeto prevê penalidades para os quedescumprirem a lei, especialmente nos casos ,de infrações
que visem obter, para os que não preenchem as condições necessáriaS, as vantagens· nela estabelecidas para
as-·microempresas.
Por último, merecendo aprovação, requeiro a Vossa
Excelência toda urgência possível- no encaminhamento
do anteprojeto ao Senado Federal, yez quç o prazo n~r
mal para regulamentação do Estatuto da Mii::roempresa
se exaure no di<!. 9 de junho de 19&5, conforme prevê o
parágrafo único -do artigo 3'<' da Lei Complementar n"' 4_8! __
de 10 de dezembro de 1984.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Excelência os protestos do meu mais profundo respeito.
- José Aparecido de Oliveira, Governador.
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 160, DE 1985-DF
Dispõe, no âmbito do Distrito Federal, sobre mi~
· cioeriipresã~ sUbstituição tributária em operações su~
jeitas ao Imposto sobre a Clrcu)açio de Mercadorias,
lsen~ões deste e oJo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá outras providências.

Ô SenadO Federal decreta:

CAPITULO ll
Do enquadramento da MicroemprHa
Art. 5'<' O eri<:j_Uadramento da pessoa jurídica ou fir:.
ma individual no regime de microempresa dependerá de
cõinunicação da interessada, conforme dispuser o regulamento, da qual constarão:
I - seu nome e sua identificaçâo, bem como os nomes
e as identificações dos respectivos sócios ou titulares;
II - o seu número de inscrição no cadastro do ICM e

do ISS;
_____ UL-:- declaraç_ão_ expressa de todos os seus sóCiOS- ou
do seu titular de que a receita bruta do ano anterior nãõ
excedeu o lim"ite- fiXado no art. -29 e de que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 4'<'.
Parâgrafo único. O enquadramento produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da comu-nicação~-__
Art. 6'<' _ A pessoa jurídica e a firma individual em
constituição poderão também enquadrar~se no regime de
microempresa, desde que os sócios ou os titulares declarem que a receita bruta proporcional prevista para o ano
em curso não excederá o limite fixado, conforme o caso,
no art. 2'<', bem como não se enquadram em nenhuma das
hipóteses de exClusão previstas no.art. 49.
CAPITULO~ l!l

CAPITULO[

Da Substituição Tributária

Da definição de Mlcroempresa
Art. 19 Para os efeitos desta lei, Considera~se microempresa a pessoa jurídica e a firma individu-al qiie obtiverem receita bruta anual até os limites fixados neste
capítulO.
- Art. 2"' Os limites referidos no art. 19 correspondem
aos valores nominais das Obrigações Reajustáveis do Te-

~

Art. 7_'<' __ Na saída das mercadorias relacionadas no
anexo, tíca atribuída ao estabelecimento industrial, na
qualidade de s.ubstituto, a responsabilidade pela retençãO e fecorhlmell.to 3o Imposto sobre a Ciiculação de
MercaOorias relatívo às opef3.ções subseqUentes, realiza~
das por estabelecimento distribuidor, atacadista ou varejista~
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Art. 8'~' Equipara-se a industrial, para efeito de substituição tributária, o estabelecimento:

I -que receber, de outra unidade da Federação ou do
exterior, mercadoria sujeíta ao regime de que- trata eite
capítulo para comercialização nO Distrito Federal, ·exce.;
to quando o imposto já tiver sido retido em outro Estado, nos termos de convênio ou prOtocofO;

II- de outra unidade da Federação que realizar,

in~

clusive por meio de vefculo, operação com mercadorias
especificadas no anexo sem destinatário certo no terri-

tório do Distrito Federal;
III- abatedor, no caso de carnes.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, o imposto poderá ser cObrado na entrada da mercadoria no território do Distrito FCderal, como dispuser o
regulamento.
Art. 99 No interesse da arrecadação e da fiscalização, o Governador do Distrito Federal poderá determinar que, em relação a qualquer das mercadorias listadas no anexo:
I - seja reduzido o percentual da margem de lucro
correspondente;
II- seja suspensa a aplicação do regime de subst~tuição tributária;
- ·
- -_
=-- III- o substituto seja o estabelecimento distribuidor,
atacadista ou revendedor;
IV- não seja feita ã. r-etenção do imposto em operações entre estabelecimentos industriais.
Parágrafo único'. A responsãbilidade pefo recolhimento do imposto poderá, também, ser atribuída pelo
Governador do Distrito Federal ao adquirente da mercadoria, em substituição ao-alienante.
Art. 10. Nos casos previstos em convênio ou protocolo, o Governador do Distrito Federal poderá atribuir
ao estabelecimento industrial, distribuidor, atacadista ou
revendedor, localizado em outra unidade da Federação,
o encargo da retenção e do recolhimento do imposto relativo às operações subseqUentes, realizadas no Distrito
Federal.
Art. 11. Para efeito da substituição iiiDutãria, a
base de câlculo -do imposto será:
I - o valor da operação promovída pelo responsável,
incluindo-se o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados, despesas de transporte e demais despesas
acessórias debitadas ao comprador, acrescido do __percentual de lucro fixado no anexo;
II - o preço máximo de venda a -varejo, no caso de
mercadorias com preço de venda máximo ou único, marcado pelo fabricante ou fixado pela autoridade competente.
Art. 12. O imposto refido pelo substituto será recolhido na forma e no prazo fixados em regulamento.
Parágrafo único. A falta de retenção não desobriga o
substituto do recolhimento do imposto que deveria ser
retido.

gações acessórias estabelecidas na legislação tributária
do Distrito Federal, ex.ceto:
I - a inscrição no cadastro fiscal e suas respectivas al·
terações;
II- a emissão de notas fiscais, podendo estas seremmodelos simplificados;
III - a guar-da, para exibição ao fisco, dos documentos relativos às compras, às vendas, aos estoques de mer~adorias e às receitas de serviços prestados;
IV - o preenchimento e a entrega do Documento de
Informações da Microempresa- DIMI, na forma e no
prazo estabelecidos pelo regulamento.
Art. 15. Deix.;J.ndo de preencher os requisitos para o
seu enquadramento nos termos desta lei, a microempresa
ficará sujeita ao pa-gamento do tributo incidente sobre o
valor da receita bruta que exceder o respectivo limite fixado no art. 29, bem como sobre os fatos geradores que
vierem a ocorrer após a data do fato ou da situação que
tiver motivado o desenquadramento.
Parâgrafo único. A forma de câlculo e o prazo de recolhimento do imposto incidente no caso deste artigo serão definidos no regulamento.

CAPITULO V
Du Penalidades
Art. 16. Aos Úlfratores desta !Ci aplicar-se-ão as seguintes penalidades:
I - pelo ,descumprimento das obrigações ·acessórias
previstas no artigo 14:
.
l -normas do inciso I - multa equivalente a ·3 (três)
valores de referência;
2 ~normas do inciso I I - multa equivalente a 1(um)
valor de referência;
3- normas dos incisos III ou IV;
a) suspensão dos benefícios concedidos nos termos do
artigo 13;
b) multa equivalente a 5 (cinco) valores de referência;
I I - à pessoa jurídica ou à firma individual que, sem
observância dos requisitos desta lei, pleitear seu enqua~
dramento ou mantiver-se enquadrada como microempresa, sem prejuízo _dQ pagamento do tributo devido e
dos acréscimos legais previstos na legislação tributária
do Distrito Federal:
I -multa equivalente a 50% (cinqUenta pOr cento) do
valor do tributo devido;
-- 2 - cancelanlento ex-officlo da insCrição Como microempresa no cadastro fiscal;
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J1í- No cãso de_substiiuição t"ributária, pelo recolhimento do imjlosto fora do prazo, além dos acréscimos
mencionados no inciso II:
I - 10% (dez por cento), quando o recolhimento se
verificar nos 30 (trinta) dias subseqUentes ao término do
prazo;
2-30% (trinta por cento), depois de 30 (trinta) e até
90 (noventa) dias,
3 ..... 50% (cinqUenta por cento), depois de 90 (noventa)
dias;
4- 100% (cem por cento), a qualquer tempo, se orecolhimento decorrer de ação fiscal.
§ 19 A multa prevista no inciso II deste artigo serâ de
200% (duzentos por cento) nos casos de dolo, fraude ou
simulação e ainda, em especial, nos de falsidade das declarações ou_ das informações prestadas às autoridades
competentes.
§ 29 As penalidades previstas no número 3 do inciso
I e no inciso II são cumulativas.
§ 39 Os valores de referência referidos neste artigo
são os constantes da tabela que fixa o coeficiente de
atualização monetária previsto na Lei ·n~ 6.205, de 29 de
abril de 1975.
CAPITULO VI
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 17. No ano-base de 1985, a comunicação prevista no artigo-·sv-será feita dentro de 60 (sessenta) dias
contados da data da publicação desta lei, observado o
disposto no artigo 69, inclusive para a pessoajurfdica e a
firma individual que se constitu[ram neste exercício.
Parágrafo único. Em qualquer Caso, as isenções concedidas nos termos do capítulo IV somente produzirão
efeitos a partir do mês seguinte àquele em que for feita a
comunicação.
Art. 18. AplicaMse à mícroempresa, no que couber. a
legislação tributária do Distrito Federal.
Art. 19. O Governador do Distrito Federal baixarâ
os' atos necessãrios à aplicação desta lei e estabelecerá
procedimentos simplificados que facilitem o cumprimento das obrigações acessórias nela prevista.
Art. 20. Esta lei entra em vigor na'data de sua publicàçãó, revogadas as disposições em contrário.
Brasflia,
de
de 1985.
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MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTJ\RIA
CAPITULO IV
Das Isenções Concedidas às Microempresu
Art. 13. As microempresas definidas nesta lei ficam
isentas:
I - do Imposto sobre a Circulação de MercadoriasICM, nas operações de saída de mercadorias ou de fornecimento de alimentação que promoverem na qualida·
de de contribuintes desse imposto;
I I - do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, pelos serviÇOs que integralmente prestarem na
qualidade de contribuintes desse imposto.
Parãgrafo único. Em relação ao Tmposto sobre a
Circulação de Mercadorias - ICM, a isenção referida
neste artigo:
I - não se estende à mercadoria submeti~a ao regime
de substituição tributâria; •
II - não dispensa a microempresa do recolhimento
do imposto devido por terceiro, a que se acha obrigada
em virtude de lei;
III- não implica erMita do imposto para o abatimento daquele incidente nas operações seguintes;
IV - não permite à microempresa creditar-se do imposto relativo à entrada de mercadorias no seu estabelecimento.
Art. 14. As microempresas isentas nos termos do
art. 79 ficam dispensadas do cumprimento das obri-

L_;.

ME R CAD O R I AS

CODIGO NBM

a

ot.oLoo.oo
02.06.99.00

Carnes e miúdOs_ comeStíveis

MÁRGE.'I
DE
LUCRO

40t

"09.01.02.• 00

Ca!é tõrradO, cm grão

!SI

09.01.03.00

Cafê tOrrado, niOtdo

151

11. 01."01. 00

Farinha de trigo

21-07~02.00

Preparações compostas, nãO alcoÔlicas,
para elabol·ação de bebidas (cxtratos ,
concentrados ou sabores concentl'aâos)

70\

22.01.02.00

Ãgu~s miner.iiS C!_· gaSo~as ai~tiffCiai.s

401

22.02.01.00

Refrige-ranteS 1 rcfrciscOs c néctares cm
recipientes diferentes dos ·de la~ a:
i.oo_o ml
inferiores a 1.000 ml

70'6

de

150\

401
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MERCADORlAS

DE LUCRO

70'&

latas

Cerveja:_

em·---yo-cipien~e

difc1·ente dos de

lata:
0

22.03.03.00

Cervejas em -latas

22.03.04.00

Chopes em barril ou 'recipientes
lhantes
-- -

n.os.oo.ou-

Bebidas alc05'"iiCaS-~- exceto [Icool" etf
lico

24.02.01.00

Charutos

30\

24.02.02.00

Cigarros

.30'!.

24.02.03.00

Cigarrilhas

30~

24.o2.os.oo··

Fumo ou tabaco -crq_ corda ou cm rolo

30 t

24.02.07.00

Fumo ou tabaço homogeneizado

30',

a 22.09.99.00

2S.23.oo:oo
a 25.23.99.00

Ã~i-.' 3~--~Qi~~'"s~-~~br~·~i~~~Ja"çã~· d~ ~;~d~ri~~ ~

4oó
70\

de 1.000 ..m1
inferiores a 1. oo-o- ml

não cumulativo, abatendq-se, em cada operação o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro Esta-__
do.

701
___sem~

§·3~ · . Nã~ ~s~· ~;cigi;ã ~-~-tÔ~~ó:à~ Y~p-~~1~-~~i;ti~~ .à.s
mercadorias entr~das para utilização, como matériaprima ou material secundário, n~_ fabricação e :embalagem dos produtos de que tratam o§ 39, intiso I e o§ 4\"',
incls.6 III, dO artigo !9. O disposto neste parãgrafo não se
aplica, salvo disposição da lei estadual em contrário, às
matérias-primas de origem animal ou vegetal que representem, individualmente, mais de 50% do valor do produto res_uHante ~e sua ~ndustrialização .

115%

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• 44,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1983
:Alte-ra o Decreto-lei n9 406, de 31 de dezembro de
1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e dá outras providências.

-201

CimentO-

a 30.o3.oo.oo
30.05.99.00

MedicamiTito para mCO:Ic-ina humana ou vct~
rin5'ria

40~

a 32.09:00.00
32.09.02;99

Tintas e vernizes

50\

a 40.ll.OLOO
40.ll.99;.0Q

-PileumâtTCp5

C câmaras de-

ar50\

Revestimentos para pisos

SOl

44.15.00.00

Revestimento

50%

44.19.00.00

Filetes e moldura$ de madeira
çõcs i~teriores

68.12.01.0~

Telha

44.11.01.00

a 44.17.99.00

a 69.08.00.00
69.08.99.00
69.10.oo.op
70.04.0Q.OO
a 70.09.00.00

d~

de paredes
p~ra

decor~

73.ll.OO.OO
a 73.11.01.99
76;02.02.00

a 83.01.00.00
83.01.99.0085.04.00.00

50'!.

SOl

amianto

Azulejos., ladriÜ1...9$: e pastilhas _

Pias,

l·avatõrios, bidês, vasos sanitários,

banheiros e o_ut:ros

60%

·-100\

Vergalhão p-ara Construção civil
Perfilados de

~ro

para esquadrias

Porfilndos do alum!ni.o pn:ra o_squo.dTias

Fechaduras, ferrolhos e

caQ.eado~

30.%

40\
40\
60\

a 85.04.02..02

Acumuladores élétricos

401

a 87.02.00.00.
87.02.04.99

Au~orll6veiS, ~caminhões e veículos coJ,citiv~s

30'!.

87.09.00.0,0

Motociclos (motociclctas 1 motonetas e seme-

a 87.09.03.00

.. Art. 29

......... ::-:: ;':· ................

~

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

lliantes)

j:fôns"âtel ao industrial, ao comerciante atacadista
ou ao produtor, relativamente ao imposto devido
pelo comerciante varejista, a base de cálculo do imposto serâ:
a) o valor da operação promovida pelo responsável, acrescido da margem estimada de lucro do co~
merciante varejista obtida mediante ap!icação de
percentual fixado em lei sobre aquele valor;
b) o valor da operação píomovida pelo responSáW:l, acrescido da margem de lucro atribuida ao revendedor, no caso de mercadorias com preço de
venda, máximo ou único, marcado pelo fabricante
ou· fixado pela autoridade competente.
§ 10. Caso a margem de lucro efetivi seja nor~
malmente superior à estimada na forma da alínea a
do parágrafo anterior, o percentual ali estabelecido
será: substitu[do pelo que- for determinado em convênio télebrado na form;1 do disposto no§ 6~ do art.
23 da _Constitufção Federal."
Art. 29 Fica acrescentado ao art. 39 _do Decreto-lei
nQ 406, de 31 de dezembro de 1968, o seguinte parágrafo:

Vidros e esPeJlhos

71. 01.00. 00
a 71.16.99.00
73.10.01.02.

O Pr~idente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Com- _
plementar:
Art. l\"1 Ficam acrescentados ao art. 29 do D~reto-.
lei n9 406, de 31 de dezembro de 1968, os seguintes parágrafos:

§ 99 Qi.iaildo for atribUída a càndição de reS--

Painéis de: {il:)ras colnprimidas

44.13'.00.00
a 44.13.02.99

DE

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N9 406
31 DE DEZEMBRO DE1968

Estabelece normas gerais de direito financeiro,
aplicáveis aos impostos sobre operações relativas :l
circulação de mercadorias e sobre servl~os de qualqUer natureza, e dá outras providências.

· Rcfri&erantcs; ·rc:rrcs·cos c néctares cm
22.03.02.00
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"Art. 3'>'

····~~--···········-·············

·. ·§ ·79·. A""·i~i -~-t~d~~i. P~d~;ã -~;t~b~i~-e~· q~~~~
montante devido pelo contribuinte, em determinado
período, seja calculado com base em valor fixado
por estimativa, garantida, ao final do período, a
---'Complementação ou a restituição em moeda ou sob
a forma de utilização como crédito fiscal, em relação, respectivamente, às quantias pagas com insuficiência ou em excesso."
Art. 39 Ficam acrescentados ao art. 69 do Decretolei n"' 406, de 31 de dezembro de 1968, os seguintes parâg_rafos:

''Art. 69
§ 39

. , ......... ···········~~-~-·······

A lei estadual poderã atribuir a condição
- de respoilSável:
a) ao industrial, comerciante ou outra categoria
de contribuinte, quanto ao imposto devido na opC'·
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ração ou operaçõ_es anteriores prOmovidas com a
mercadoria ou seus insumos;
b) ao produtor, industria! ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido pelo comerciante
varejista;
c) ao produtor ou industrial, quanto ao imposto
devido pelo comerciante atacadista e pelo comerciante varejista;
d) aos transportadores, depositários e demais
encarregados da guarda ou comercialização de 1ner_- _
cadorias.
§ 4<:> Caso o responsável e o contribuinte substituído estejam estabelecidos em Estados diversos, a
substituiç-âo depenâerâ de convênio entre os Estados interessados."
Art. 4<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário e,
em especial, o inciso V do art. 1<? da Lei Complementar
n9 4, de 2 de dezembro de 1969.
Brasília, 7 de dezembro de 1983; 162\" da Independência e 959 da República. - Joiq Flguelredo.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 7.256.
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984

Estebelece normas integrantes do Estatuto da Microempresa, relativas ao tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido, nos campos administrativo,
tributário, previdenciário, trabalhista, credltfcio e de
desenvolvimento empresarial.

·· · ······ ·· ··· -- ··e:A?i-i-üi.ü

-~---·····

·--·-·· ...

Do tratamento favorecido à Mlcroempresa
Art. 39 Não se inclui no regime desta Lei a empresa:
I - constituída sob a forma de sociedade por ações;
11- em que o titular ou sócio seja pessoa jurídica ou,
ainda, pessoa fisica- domiciliada no exterior;
III- que partícipe de capital de outra pessoa jurídica
ressalvados os investimentos provenientes de incentivos
fiscaiS efetuados antes da vigência desta Lei;
IV- cujo titular ou sócio participe, com- maiS de 5%
(cinco por cento), do capital de outra empresa, desde que
a receita bruta anual global das empresas interligadas ultrapasse o limite fixado no artigo anterior;
V - que realize operações' relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros, salvo se estiver situada em ârea da Zona Franca de Manaus ou da
Amazônia Ocidental, a que se referem os Decretos-leis
n<?s 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de agosto

de !968;
b) compra e venda, loteamento, incorporação, locação e administraçãõ de imóYels;
c) armazenamento e depósito de produtos de terceiros;
d) câmbio, seguro e distribuição de títulos e valores
mobiliários;
-e) publicidade e propaganda, excluídos os veículos_ de
comunicação;
VI- que preste serviços profissionais de mêdicci, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, economista,
despachante e outros serviços que se lhes possam assemelhar.
Parágrafo único. O- diSposto nos itens III e IV deste
artigo não se aplica à Participação de microempresas em
Centrais de Compras, Bolsas de Subcontratação, Consórcio çle Exportação e outras associações assemelhâdas.
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Art. ]9 As microempresas ficam assegurados os favores estabelecidos nesta Lei Complementar, sem prejuízo do~ demai~ Peneficios_ previstos na legislação estadual
e municipal.
Art. 29 Para os fins previstos no artigo anterior, os
Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, -mediante lei, definirão as microempresas em
função das características econôrilicas regionais ou locais, atendendo,_ ainda, a participação efetiva dessas
empresas na arrecadação dos tributos estaduais ou municipais.
§- 19 A definição da microempresa deverá ser feita de
fõi"ma a que a isenção, não acarrete perda de receita superior a 5% (cinco p_or cento) do montante estimado para a
arrecadação do imposto isentO, na foána do art. 39 desta
Lei Complementar, e a que a receita bruta anual da microempresa não exceda o limite máximo, estabelecido
em Lei Federal, para o seu tratamento favorecido e diferenciado.
§" 29 A definição a que se refere este artigo será bai·
xada no ~razo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
vigência desta Lei Complementar.
§ 3<? Vencido o prazo referido no § 29 deste artigo,
enquanto a Lei Estadual ou Municipal não estabelecer
outra definição, considerar-se-á microempresa a que tiver receita bruta anual igual ou inferior a:
a) 10.000 (dez mil) ORTN, no âmbito estadual;
b) 5.000 (cinco mil) ORTN, no âmbito municipal~
§ 49 Para os efeitos previstos no § 39 deste artigo,
tomar·se-á por referência o valor da ORTN vigente no
mês de janeiro de cada ano, devendo a receita bruta
anual ser apurada no período de janeiro a 31 de dezembro.
§. 5\' No primeiro ano de atividade, o limite da receita bruta será calculado proporcionalmente ao número de
meses decorridos entre o mês da constituição da empresa
e 31 de dezembro do mesmo ano.
Art. J9 As microémpresas definidas na for!J!a do art.
29 desta Lei ficam isentas.:
I - do imposto estadual sobre operações relativas à
circulação de mercadorias, quanto às saídas de m~rca~o
rias e ao fornecimento de alimentação ·que realizarem;
II -do imposto municipal sobre a prestação de serviços de qu,alquer natureza.
-- Parágrafo único.- A isenção referida no inciso I deste
artigo não se :estende às saídas qe mercadorias, expressamente relacionadas em Lei Estadual, que fiquem sujeitas
ao regime de substituição tributária jâ instituído ou que
venha, efetivamente, a se institUir no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, contados da vigência desta Lei Complementar.
Art. 49 As microempresas que deixarem de preencher os requisitos para o seU enquadramentJ:? nesta Lei
Complementar ficarão sujeitas ao pagamento dos tributos incidentes sObre o valor da receita bruta que exceder
o limite fixadO no seu art. 29 ou na Lei estadual ou municipal, bem cOmo sobre os fatos geradores que vierem a
ocorrer após o fato ou situação que tiver motivado o des_enquadramento.
Art. 59_ Nos limites de sua competência, a legislação
estudual ou municipal orientar-s~á no st;ntido de conceder redução ou dispensar as microempresas do pagamento das taxas vinculadas ao exercício do poder de polícia,
bem como de eliminar ou simplificar o cumprimento de
obrigações tributárias 'acessórias a que estiverem sujei-

tas.
Art. 69 Os Estados, o DistritO Federal, os TerritÓrios e os Municípios poderão considerar extintos os

débitos das microemprêsas para com a Fazenda Estadual ou Municipal, de natureza tributária, vencidos atê a
data da vigência deSta· Lei Complementar, inscritos ou
não, como dívida ativa, ajuizados ou não.
Art. 7" f:sta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de I 984; 1639 da Independência e 96º da República. - Joiq Figueiredo.
(Às Comissões de Constituição e Justiça. do Distrito Federal e de Finanças.)
MENSAGEM DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionad.-;>:
N01 125(85 (n9 302/85, na origem) de II do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1985 (n9
5.386(85, na Casa de origem), que cria cargos no Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário- MIRAD e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.319, de 11 de
junho de 1985.)
OFICIO

DO SR. !•-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ENCAMINHANDO À REVISÃO DO SENADO AUTOGRAFOS DOS SEGUINTES PROJETOS:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 45, de 1985
(N9 4.972/85, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República

Altera a estrutura da Categorl~ Funcional de Nutriclonista, do Grupo--Outras Advidades de Nfvel Superior, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. {9 A Categoria Funcional deNutricionista, có~
digo NS-905 ou LT-NS·905, do Grupo·Outras Atividades de Nível Superior, a que se refere a Lei n9 5.645, de
10 de dezembro de 1970, fica alterada na forma constan~
te do anexo desta Lei.
Parágrafo único. O preenchilnento dos cargos ouempregos da classe especial e das intermedíãrias da Cate- gOriã Funcional de Nutricionista far-se-á mediante progressão funcional ou outras formas regulares de provimento.
Art. 29 Os servidores atualmente posicionados nas
referências NS-1 a NS-4 da Categoria Funcional de Nutricionista ficam autorríiú.íc3ri:teflte localizados na referência NS~S, inicial da classe A.
Art. 39 OS servidores alcançados pelo disposto nesta
lei serão posicionados nas novas chisses da categoria funcional, mantidas as atuais referências de vencimento ou
salário, ressalvada a hipótese do seu art. 29.
ArL 49 A nova estrutura das classes da Categoria
Funcional de Nutricionista não prejudicará a tramitação
e a solução de pedidos de transferência e movimentação
de_ servidores, apresentados atê a data da vigência desta
Lei.
Art. 5\' A despesa com a execução desta Lei correrá
à conta das dotações próprias do Orçamento da,União e
das autarquias federais.
Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÇão, inclusive quanto a seus efeitos financeiros.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO
(Art. 19 da Lei n\0

,de

de

del98

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR No 048,
DE lO DE DEZEMBRO DE 1984.

Estabelece normas fptegrantes do Estatuto da Microempresa, relativas a lsençio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM e do Imposto sobre
Serviços - ISS.
O Presidente da República faço saber que o Congfesso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar.

Grupo

Outras Atividades deNível Superior
(NS-900 ou LT-NS-900

Categoria
Funcional

a) ..... ········N utricionísta -

1751

Código

NS-905ou
LT-NS-905

Referências' de
Vencimento on
Salário por Classe

Classe Especial - NS-22 a 25

Classe

C

- NS-17 a 2!

Classe
Classe

B
A

- NS-12a 16
- NS- 5 a ll
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MENSAGEM N' 086, DE 1985

LEGISLAÇÃO CITADA

(Do Poder Executivo)

LEI N' 5.645,

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
·
Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público, o anexo projeto de lei que .. altera a estrutura da Categoria Funcional de Nutricionista,
do Grupo-Outras Atividades de Nível S.uperior e dá outras providências".
Brasília, 30 de janeiro de 1985, - Joitr Figueiredo.

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece diretrizes para a classlflcaçio de cargos
do Serviço Civil da Ualio e das autarquias federais, e
· dá outras providências.

O Presiden!e -da ~e(?ública,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. l'> A classificação de cargos do Serviço CiVil da
União e das autarquias -fedeiais obedecerá às_diretrizes
estabelecidas da presente lei.
Atr. 29 Os cargos serão classificados como de proviEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 039, DE 23 DE JAmento em comhsão e _d_e- provimento efetivo,
N.EIRO DE 1985, DO DIRETOR-GERAL DO DEenCJ.uadrarido-se; basicamente, no5 seguintes Grupos:
PARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERDe Provimento em Comissão
VIÇO PÚBLICO.
I - Direção e Assessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo
II
-Pesquisa Científica e Tecnológica
Excelentíssimo Senhor Pres.idente da República
III- Diplomacia
Trata este expediente de proposta que tem por fim ai~
JV -Magistério
terar a estrutura da CategOria Funciona[ de Nutricionis~
V- Policia Federal
ta, código: NS~905 ou LT~NS-905, do Grupo~Outras
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização
Atividades de Nível Superior.
VI I - Artesanatõ
2. A Categoria Funcional de N_y.tri.çiqnist~, como se
VIII- ServiçõS Auxiliafes
encontra atualmente estruturada, convém ser corrigida
IX- Outras atividades de nível superior.
para adequar~se à revisão geral do Plano de ClassifiX-Outras atividades de nível médio.
cação de Cargos, no tocante à igualdade de escolaridade
Art. 39 Segundo a correlação e afmidade, a natureza
com outras categorias.
dos trabalhos ou o _nível de conhecimentos aplicados,
3. Conforme consta do anteprojeto de lei apresentacada Grupo, abrange~do várias atividades, compreendedo, foi elevada a referência da c_lasse inicial, permitindorá:
se que os atuais servidores posicionados nas referências
I - Direção e ASSessoramento Superiores: os cargos
NS-1 a NS-4, possam ficar automaticamente loCalizaOos
de 4_i!_~ão- ~ asses_s()ramento superiores da adminístração
na referência NS-5, inicial da classe A.
cujo provimento dev-e ser re_,gid() pelo critério da confiança, segundo for estabeh::ciao em regulamen-to.
4. Estabelece, ainda, o anteprojeto que a referida caI I - PesqUisa Científica e TecnQlógíca: os cargos com
tegoria passarâ a ser co_nstituída de quatro classes, meatribuições,
exclusivas ou 90mprovadamente principais,
diante a inclusão da classe C e O acréscimo de quatro rede pesquisa científica, purã,Oü ãplicada, para cujo proviferências na estrutura, possibilitando, assim, aos respecmento
se
exija
diploma de _curso superior de ensino ou
tivos ocupantes atingir a referência NS-25.
habilitação legal equivalente e não estejam abrangidos
5. Cumpre ressaltar que as referências acrescidas se~
petategislação do MagistériG Superior.
rão alcançâ.das mediante progressão funcional, com a
IIT- Diplomacia: os cargos que se destinam a repreobservância das normas legais_e regulamentares, as quais
sentação diplomática.
exigem, inclusive, a comprovação da existência de recur_-__
IV - MagiStério: os cargos com atividades de magissos orçamentârios suficientes e a liberação dos recursos
tério de todos os níveis de ensino.
pela Secretaria de Planejamento da Presidência da ReV- Polícia Federal: os cargp~ com atribuições de napública.
tureza· policial.
·
'
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os car6. Resta ainda destacar que os efeitos financeiros degos com atividades de tributação, arrecadação e fiscalicorrentes da lei de que ora se cogita não retroagirão, não
zação de tributos federais.
.
ensejando, pois, o pagamento de quaisquer diferenças de
retribuição atrasadas.
--- VII -Artesanato: os cãrgos de atividades de nãtufeii
permanente,
principais
ou
auxiliares,
relacionadas com
7. Nestas condições, tenho a honra de submeter à
os serviços de artífice em suas vãrias modalidades.
elevada ~onsideração de Vossa Excelência o anex_o anteVIII......:
Serviç-os
Auxiliares:
os
cargos
de atividades
projeto de lei que consubstancia a medida proposta, para
administrativas em geral, quando não de nível superior.
o devido encaminhamento _ao _Congresso Nacional
-IXOutras
atividades
de
nível
superior:
os demais
acompanhado de mensagem, caso mereça a aprovação
cargos para cujo provimento exija diploma de curso sude Vossa Ex~lência.
perior de ensino- ou habilitação legal equivalente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExceX- Outras atividades de nível médio: os demais carlência protestos de elevado respeito. - José Carlos Soa~
gos para cujo províiriento se exija diploma ou certificado
r~ Freire, Diretor-Geral.
_ de conclusão de curso de grau médio ou habilitação"
equivalente.
Parãgrafo único. As atividades relacionadas com
Aviso n9 100-SUPAR.
transporte, conservação, custódia, operação de elevadoEm 30 de janeiro de 1985.
res, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência,
A Sua Excelência o Senhor
objeto de execução -indireta, mediante contrato, de acorDeputado Fernando Lyra.
do corr:. o artigo 10, § 79, do Decreto-lei n'> 200, de 25 de
DD. Primeiro-Secretârio da Câmara dos Deputados
fevereiro
de 1967.
Brasflia - DF.
Art. 49 Outros Grupos, com características próExcelentíssimo Senhor_ Pr_Imeiro-Secretário:
prias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior,
poderão Ser esta_belecidos ou desmembrados daqueles, se
Tenho a honra de encami_nhªr a_ essa Secretaria a Meno justificatem as necessidades da Administração, mesagem do Exc:elentíssimo Senhor.Presidente da Repúblidiante ato- do Poder Executivo.
ca, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Art. 59 Cada Grupo terá ·sua própria escala de nível
Diretor~Geral do Departamento Administrativo do Sera ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, priviço Público, relativa a projeto de lei que '"altera a estrumordialmente,
aos seguintes fatores:
tura da Categoria Funcional de NutriciQ.nista, do
I - Importância da atividade para o desenvolvimento
Grupo-Outras Atividade_~ de Nível Superior, e dá outras
nacional;
providências".
II- Complexidade e responsabilidade das atribuições
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce~--= exercidas; e
III ~Qualificações requeridas para o desempenho
lência protesto de elevada_~im~~ consideração.- Joio
das atribuições.
Leitão de Abreu, Ministro Chefe do Gabinete Cjvil.

Junho de 1985

Parãgrafo único. Não haverá correspondência entre
os níveis dos diversos Grupos~ para nenhum efeito.
Art. 69 A ascensão e a progressão funcionais obedecerão critérios seletivos, a serem estabelecidos pelo Poder EXecutivo, associados a um sistema de treinamento e
qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo.
Art. 79 O Poder gxecutivo elaborará e expedlrâ o
novo J>lano de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições desta lei.
Art.__ 89 A implantação do Plano serã feita por orgãos, atendida uma escala de prioridade na qual se levarã em conta preponderantemente:
I - a implantação prévia da reforma administrativa,
com base no Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de
1967;
11- o estudo quantitativo e qualitativo da lotação
dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições
decorrentes da providência mencionada no item anterior; e
III - a existência de recursos orçamentários para fazer face às respectivas despesas.
Art. _99 A transposição ou transformação dos car~
gos, em decorrência da sistemática prevista nesta lei,
processar-se--ã gradativamente considerando-se as necessidades e conveniências da Administração e, quando
ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive
ahavês de treltiaménto intensivo e obrigatório.
Art. 10. O órgão central do Sistema de Pessoal expedirá as normas e instruções necessârias e coordenará a
execução do novo Plano, a ser proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da Repúbtia e
autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para aprovação mediante decreto.
§ 19 O órgão centra_l do Sistema de Pessoal promoverá as inedidas necessârias para que o Plano seja mantido permanentemente atualizado.
§ 29 Para a correta e uniforme implantação do Plano, o órgão central do Sistema de Pessoal promoverá
gradativa e obrigatoriamente o treinamento de todos os
servidores que participarem da tarefa, segundo programas a serem e:stabelecidos com esse objetivo.
Art. ll. Para assegurar a uníformidade de orien~
tação dos trabalhos de elaboração e execução do Pla.no
de Classificação de Cargos, haverá, em cada MiniStério,
órgão integrante da Presidência da República ou autarquia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a presidência do dirigente do órgão de pessoal respectivos, com a
incumbência dç:
I -determinar quais os GrupOs ou reSpectivos cargos
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que serefere o artígo 89 desta lei;
I I - orientar e supervisionar os levantamentos, bem
como realizar os estudos e análises indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano: e
III- manter com o órgão central do Sistema de Pessoal os cantatas necessários para correta elaboração e
implantação do Plano.
Parãgrafo único. Os membros das Equipes de que
trata este artigo serão designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidência da
República ou de ãutarquia, devendo a escolha recair em
servidores que, pela sua autoridade_ administrativa e capacidade técnica, estejam em co-ndições de exprimir os
objetivos do_ Ministério, do órgão integrante da Presidência da República ou da autarquia.
Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos a
ser instituído em aberto de acordo com as diretri:zes expressas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministério, órgão integrante da Presidência d;;~. República ou autarquia, um número de cargo inferior, em relação a cada
grupo, os atualmente existentes.
Parágrafo único. A não observância da norma contida neste artigo somente será permitida.
a) mediante redução equivale~te em outro s:rupo, de
modo não haver aur:rientó de despesas; oil
b) em casos excepcionais, devidamente justificado perante o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviável a
providência índícada na alínea anterior.
Art. 13. Observado o dispostu na Seção VIII da
Constituição e em particular, no seu artigo 97, as formas
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de provimento de cargos, no Plano de Classificação decorrente nesta lei, estão estabelecidas e disciplinadas me-
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diante normas regulamentares específicas, não se lhes
aplicando as disposições, a respeito, contidas no Estatuto dos Funcionãrios Públicos Civís da União.

Art. 14. O atual Plano de Classificação de Cargos
do Serviço Civil do PQdá Executivo, a que se refere a Lei
n'1 3.780, de 12 de julho _de 1960 e legislação posterior, é
considerado extinto, observadas as disposições desta lei.

~:m:m

Parãgrafo único. A medida em que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes de ca~
categoria, classificados conforme o sistema de que trata
este artigo, passarão a integrar Quadros Suplementares
e, sem prejufzo das promoções e acesso que couberem,
serão suprimidos, quando vagarem.
Art. 15. Para efeito do disposto no artigo 103, § 19,
da Constituição, as diretrizes estabelecidas nesta lei, inclusive o disposto no artigo 14 e seu parâgrafo único, se
aplicarão à Classificação dos cargos do Poder Legislãtivo, do Poder Judiciârio, dos Tribunais de Contas da
União e -do Distrito Federal, bem como à classificação
dos cargos dos Territórios e do Distrito Federal.

~~iif:!i!-

.....,.

tmim

ilf:m

m~~~1~

"'""'r""llpo!JU
AJ11: J: O
1

Art. 16. Esta Lei entrarã em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de dezembro de 1970; 1499 da In,dependência e 829 da República.
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PROJETO DE LEI DA CAMARA
N9 46, de 1985
(n.0 5.345 85, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente
da República
Autoriza. o Poder Executivo a transpor recursos para Implementação e
funcionamento dos Ministérios que especifica, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a cancelar do~ações orçamentarias constantes da Lei n.O 7. 726 de 10 de dezembro
de 1984, para alocação em favor dos Ministérios da Cultura, do Desenvolvimento Urbano e Melo Ambiente e da Ciência e Tecnologia, com vistas a sua Implementação e
funcionamento.
Parágrafo únloo. A faculdade que se refere este artigo fica adstrita ao exerclcio
financeiro de 1985.
Art. 2.0 Para efetivação do disposto no
art. 1.0 desta lei caberá ao Poder Executivo
criar órgãos e umdades orçamentárias e fixar-lhes os códigos lnstltuclona.W.
Art. 3.0 As dotações decorrentes da aloeação a que sé refere esta lei poderão ser
objeto de suplementação prevista no inciso
m, do art. 5.0 da Lei n.o 7 .276, de •lO de
dezembro de 1984.
Art. 4.0 As unidades e entidades constantes da Lei n.0 7 .276, de 10 de dezembro
de 1984, que passaram a integrar a estrutura dos Ministérios mencionados no art.
1.o desta lei, manterão inalteradas as classificações institucional, programática e econôm!ca da despesa.
Art. 5.0 A aplicação do disposto nesta
lei não acarretará aumento da despesa glo·bal fixa<ta na Lei n.0 7. 276, de 10 de dezembro de 1984.
Ait. 6.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publleação.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

MENSAOE:M: N_0 2:15, DE 1985
Excelentisslmo Senhores Membroa do
Congresoo Nacional.
Nos termos do art. 51 da Constituição,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de V<>SSas'Excelênclas, acompanhado de E'"IJOSição de Motivos '(lo Senhor MlDlstro de Estado Chefe da Secretaria de
Planejamento, o anexo projeto de lei que
"cria no Orçamento da União aprovado pela Lei n.o 7. 726, de lO de dezetllbTo de 1984,
as unidades que especifica".
Brasilla, 25 de abril de 1985.

EXPOSrÇAO DE MOTIVOS N.0 220, DE 18
DE ABRIL DE 1985, DO MmiSTRO DE
ESTADO CHEFE DA SECRETARlA DE
PLANEJAMENTO.

Excelentíssimo Senhor Presidente de República.
~
Os Ministérios -da Cultura, do Desenvol>imento Urbano e Melo Ambiente, da Ciência e Tecnologia, e da Reforma e do Desenvolvimento Agrário - cr.!ados, respectivamente, pelos Decretos n.'" 91.144, 91.145 e
91.146, de 15 de março de 1985, estão a
exigir prontas medidas no cam:po orçamentário, com o objetivo de que venham a
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dispor da nec·essárla autonomia na gestão
dos recursos ·que lhes cabem_no _yigep.te Orçamento da União, aprovado pela Lei número 7 .276, de 10 de dezembro de 1984.

-A emancipação orçamentária plena, ainda neste exercicio financeh:o, implicaria o
encerramento de balanÇ(Is, apuração e ·par...
tilha dos saldos, atribuição de direi~ ~
obr~gações, autorização e al;:lertura de cr~
ditos especiais e o estabelecimento de liW""
didas correla.tas outras que, se não cumprl·
das con:etamente e em tempo hábil, poderiam causar riscos e incertezas à gerên.cia
orçamentária.
Pre.rentes estas colocações, as equipes técnicas dos Ministérios envolvidos optaram
poi" descentralizar os créditos orçamentários, medida de Imediata aplicação, que
preserva o curso da execução orçam.en tárla
e requer, tão-somente, seja a eStrutura institucional do Orçamento da União acrescida
dos novos Ministérios e estabelecida uma
unidade denol!!inada "Gabinete do Ministro", junto a cada órgão orçÍ!.mentário
cr.!ado.
Com esse objetlvo, tenho e honra de submeter à elevada consideração de Voosa Excelência, o anexo projeto de lei que consubstancia a estrutura orçame,ntária proposta.
Dada a necessidade de imediata implantação da medida, encareço que a tramitação do projeto se faça em regime de urgência.

Com protestos de profundo respeito, João
Sa.yad, Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento.
LEGISLAÇli.O CITADA

LEI N.o 7.276, DE 10 PE
DEZEMBRO DE 1984
Estima a Receita e fixa a. Despesa. da
_ 'P'!lião para o Exercício Financeiro de
1985.

O P~asldente da República
Faço saber que o ongresso Nacional decreta- e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1.0 O Orçamento Geral da União para o exercício financeiro de 1935~ composto
pel.a.s receitas e despesas do Teoo_uro Nacional e de entidades da ~dmlnlstração rndireta e Fundações instituld"'! pelo Poder
Público, estima a receita em Cr$ ••••••••
88.872.115.000.000 (oitenta e oito trl!hões,
oitoCentos e setenta ·e dois bilhões cen.to e
quinze milhões de cruzeiros)
fixa a despesa em !guru !mportàncla.
Art. 2. o A receita decorrerá da arrecadação de tributos e de outras ·recei.tas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, d!scrlminada no Anexo I, com o segumte desdobramento:

e

Receitas do Tesouro
1.1 - Receitas Correntes
R'eçeita Tributária , ..... .
Receita de Contribuições .
Receita Patrimonial .... .
Receita !).gropecuárl~t ... .
Receita Industrial ...... .
Receita de Serviços ..... .
1. -

Transfie·rências Correntes .

Outras Receitas Correntes
1. 2 - Receitas de Oapital

e

Cr$ 1.000
82.316.300.000
79,217.230.900
59.389.261.200
18.269.600.000
440.409.620
5.241.736
8.046.400
410.780.014
28.801.000
665.090.030
3.,099.070.000
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2 -

Receitas de outras

Fontes, Ent!da;des da Administração Indireta e de
Fun<iações inst!tuidas pelo
Poder Público (exclusive
Transferências do Tesouro)
2'.1 -Receitas Correntes
2,2- Receitas de Capital
TOTAL GERAL . • . . . •. . . .

6.555.815.000
3.893.949.785
2.661.865.215
88.872.115.000

Ant. 3.0 A despesa fixada à conta <ie ré"cursos do Tesouro observará a programação
constante do Anexo II, e apresenta~ por ór...
gãos, a seguinte distribuição:

Distribuição
Por Subanexos

RecursOs·

Do Tesquro

Câmara dos Deputados
Senado Federal ...•......
Trib~:>al de Contas da
Umao ................ .
Supremo Tribunal Federal
Tribunal Federal de Re-

213.143.600
187.679,500

cursos ................ .

20.500.000

Justiça Militar ........ , .•
Justiça Eleitoral~ ....•....
Justiça do Tra;balho ..... .
lustlça Federal de 1.• Jns..
tâncla ..................
Justiça do Distrito Federal
e dos Territõrios ..... .
Presidência da República •
-Ministério da Aeronliutlca
Ministério da Agr!eultura
Mlnistérlo das Com1l'!lici'à.ções~ .................. .
Ministério >da :Eldncação e
Cultura .. ~...•..•....,-.
Mlnlstéiló do 'Exército .. .
Ministério da Fazenda ... .
M!Dlstério da Indústria e
do Comércio .•........
Ministério do Interior ...
M!Dlstério da Justiça •...
Ministério da Marinha ..
Ministério das Minas e
Energia ..............•.
. Ministério da PreVIdência
e Assistência Social ..•
Mlni&térlo das Relações

15.400.000

Exteriores ............ .

Ministério da saúde ... .
Ministério do Trabalho ..
Ministério dos Transportes
Encargos G<>ra!s da União
- SOb Supervisão do Ministério da Fazenda ..
-· SOb Supervisão central
- Fund<> Nacional de [)esenvohimento Científico e Tecnológico ..... .
- Programas Espaciais ..
- Sob Supervisão do Departamento Administrativo do Servico Público .......... ~- .... .
Mmilllstratlvo do Serviço
Público ........•.......

32.200.000
11.075.600

52.128.000
183.019.500
42.500.000
25.300.000
863.967.200
3.1'1'1' .449.1500
1. 765.382.1500
578.764.900
4.986.~8i.'7Jl0

l..9il5.84IJ.400

596.995.000
680.071.500
804.741.400
1S2 .169 . 500
1. 899 . 632.600
627.547 .soo
2.977.654.063
687.3.70. 000
1.693.974.223
224.250.331
7.11)5.506.440
14.000.000
2. 737.254.900
140.240.000
3 . 638.494.000

21.000.000
21.000.000
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Distribuição
Por Subanexos

Programa de MobiliZação
Energética ...........•
'.Vra.nsferências a Estados,
Distri-to Federal e Mu:nicipios "' ............ .
Encargos Financeiros da
União ........... ..... :
Encargos

Previdenciários

<la União ............. .

SUBTOTAL ...........•.•

Reserva de Contingência .
TOTAL .....•..........•.

555. ooo:ooo
1.9.393.229.120
9.698.414.500
3.656.139.123
71.394.329.000
10.921.971.000
82.31.6.300.000

-.~<Í.e\!<1).
!lldü'eita e:4e Ftin-

àprovada.S em conforíltid

Pf>lilleo S!'I'ãó

e.-COiri IJ; Ieg!.sla-

çãD. vigente e devecão apresentwr. a mesma
f<>rnlll. do Orç~bo Geral do. 'OnlãD.

A P.r<>gT&IlUI.ção .dos
ftmdos existentes na Adininisli~ Pública
.será d!oorim!nada e)l1 arç~nooá prõprloe
llipr<>V~ em. oonfomJ.idade oom o ÇstaParágz;a.!o único.

no .Dwr~to-le! n.0 1.7Q4, <le lU. <19
dezembro de 1979,
~ecido

Art. 5.0 F!ea o POdeo:- Exêootlvo autori-

zado a:

r --designar órgãos oontrats para :mon-

dotações ,.tribuldas lts Unidades Orçamentárias;
m.en~ar

II - reaJ!zar operações de crédito 7><>r antecipação da receita, até o llmite previsto
na Ooostitulção;

m - abrir crêdltos sup!El!llentares, me-

diante utilização dos ·rec1tt0001 adioote.lndicados, até o l!Inite correSpondente a 25%
(vinte e cinco por cento) do totaJ da despesa flxaida nesta Lel, com as seguintes> !1nalldades:
a.) !reforçar dotações, preferencialmente
as relativas ·a encargos oom pessoa, utilizando, como fonte de recursos compensató-

rios, a Reserva de contingência; e

atender lnsuflc:i$leia nas dotações orçamentárirus, utillzando, como fOnte de recursos, as disponibl!ldades caracterizadas no
item ill dO § l_O dO art. 43 da l.Jei n.0 4.320,
de 17 de março de 1,964;
IV -suplementar .S transferências a Estados, Distrito Federal, Territórios e Munlcipios, utilizando como fonte de recursos a
deflnida no § 3.0 do art. 43 da Lei n.o 4.320,
de 17 de março de 1964, ficando d!spensadoo
Oll decretos d<> abenura de créditos nos casos
em que a J.ei determina -a entrega, de forma
b)

automática, desses recursos,- observados os

ll.m.ltes da efetiva arrecadação de caixa do
exereicio;

v -promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
VI - abrir créditos suplementares, observados a de.st!nação especifica e os limites da
efetiva arrecadação de caixa do exerc!clo,
à conta de:
a) receitas vinculadas do Tesouro Nacional, utilizando como fonte de ~ecui- o
eventual excesso de arrecadação dessas receitas; e

b) oper:açõ"-S. dl> créçl!to oontralladas por
prgãos :da. oornlni•traÇ.ão. direta, utilizando,
.como ~.q.n~e· compensatória, recursos~ decor-reinres de eventuais diferenç"'S monetárias;
VII_ ........ procea.er, coln ·oase rio fluxo da re ...
cej,ta, a entrega autOmática dos recursos
classificados nesta Lei como "Recursos Diretamente Artecada.dos" (fonte 50), aos ór1!'lio<! bene!iciá.tlos, · bem comQ a.brir créditos
3Uplemc-ntares utillzando como fonte de recursos o eventual excesso de arrecadação
dessas receitas, observ<edos os !lm!tes da efetiva arrecadação de caixa do exerCício.
J\,rt••• 6. 0 Revogam-se as ç'!lspooições em
contrário.
Bras!!la, 10 de dezembro de 1.984; 163.0 da
!Jlqepe:t>dêneia e 96.0 da República. ~ JOAO
FIGUEIREDO --'- Ibrahim

Abí-Ackel.~

Al-

fredo Karam - Walter Pires - R. S. Guerreiro- Emane Galvêas- Cioraldino SOa.;re:,;
Severo ..:.:.-Nestor Jost - Esther de Figuéiredo Fetra.z ;...... MuriUo Macedo - Déllo Jardim de Mattos - Wal<eyr Menjles Arc<>verde
- Murílo Badaró- Cesar Cais Filho- Má-

rio Daviii Andreazza- H; C. Mattos- Jarbas l'a.ssa.rinho - Rubem Ludwig - Leitão
de Abreu - Octávio Aguiar dA> Medeiros Arthor Ricart da Costa. - José Flávio PéDa.n.ilo Ventorínl.
rA Comissão de Finanças.)

cora -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 8, de 1985
(N\" 8Sf85, na Câmara dos Deputados)

Aprova os textos da ConVenção n9 136 e da Reco~
mendação n\" 144, da Organb:ação Internacional do
Trabalho - OIT, sobre "Proteção contra os Riscos
de Intoxicação provocados pelo Benzeno", a dotadas
em G_enebra, a 30 de junho de 1971, durante a LVI
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
ArL I 9 Ficam aprovados os t~xtos da Convenção n\'
l36 e da Recomendação n9 !44, dã Organização Internacional do -Trabalho - OIT, sobre "Proteção contra os
Riscos de Intoxicação Provocados pelo Benzeno", adotadas em Genebra, a 30 de junho de 1971, durante a LVI
Sessão da Co-n1àêncla. Jnternacional do Trabalho.
Art. 29 Este decreto legíslativo entra em vigor na
data de sua publie<lçào.
MENSAGEM N' 370, de 1974
Exc_eleittíssimos SenliOres Membfos do Congresso Nadona\:
De conformidade com o disposto no artigo 19, parãgrafos 5 e 6, inCisó b, da Constituição da Organização
Internacional do Trabalho, tenho a honra de encaminhar a Vossas Excelências, acompanhadas de ExPosiçãO
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Rt:lações
Exteriores, a Convenção n<:> 136 e a Recomendação n9
144, da Organização Internacional do Trabalho, sobre
Proteção contra os Riscos de Intoxicação Provocados
pelo Benzeno, adotadas em Genebra, a 30 de junho de
1971. duratlte a LVI Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
2. Na referida E.xposiçilo de Motivos, o Ministro de
Estado das Relações Exteriores assinala ter o Senhor
Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho emitido
parecer contrário à adoção da Convenção n~' 136 e da
Recomendação n~' 144.
Brasília, em l~' de agosto de 1974.- Ernesto Geisel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DIE/·
DAI/ ARC/266/650, 47 (014). DE 26 DE JULHO
DE 1974, DO MINIST~RIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES.
À Sua ExceJencia o Senhor
General-de-Ex_ércíto Ernesto Geisel,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho__a honra de submeter à alta aprech1ção de Vossa
Excelência os textos da Convençào·n~> 136 e da Recomen-
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dação ni' 144, sobre .. proteção contra os riscos de intoxicação provocados pelo benzeno", adotadas a 23 de junho de 1971, pela L VI Sessão da Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trllbalho.
2. O Senhor Consultor Jurídico do Ministério do
Trabalho, pelo Parecer n~' 5/72. de lO de janeiro de 1972,
opinou pela não ratificaÇ-ão da Convenção n9 136 e pe:la
não adoção da Recomendação nl' 144. Entende aquele
ConsUltor Jurídico que a referida Convenção, no conjunto de seus dispositivos, "estabelece minúcias e nuances que t~.manhã poderão servir de pretexto pura, através
de interpretações restritivas, declarar-se que a legislação
naciOiútl não se coaduna com o instrumento internllcional em :.tpreço". Tais miiliícias poderiam, inclusive, "ensejar problemas e correlatas dificuldades no campo de
produção".
3. Os principais setores interessados no assunto, tanto da parte dos empregadores quanto dos trabalhadores,
opinriram, igualmente, em sentido da nào ratilí-crição da
Convenção n~> !36. Da mesma forma, quanto à Recomendação n~' 144, entende o Ministério do Trabalho ser
inconveniente sua adoção, pelas generalidades que con·
têm.
4. Nos termos do artigo 19, parágrafos 59 e 6~', inciso
b, da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, cada um dos Eswdos-membros compromete-se a
submeter as Convenções e Recomendações adotadas nas
Sessões da Conferência Internacional do Trabalho às autoridades competentes para legislar ou tomar outras providências cabíveis sobre o assunto.
5. 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'i' 136 e da Recomendação n~' 144. Para esse fim, passo às mãos de Vossa Excelência projeto de Mensagem Presidencial, cópías do
Parecer n? 5/72 do Consultor Jurídico do Ministério do
Trabalho e cópias do texto em vernáculo dos citlldos instrumentos internacionais.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente. os protestos do meu mais profundo respeito. - Azeredo da Silveira.
CONVENÇÃO N' 136
CONVENÇÃO SOBRE PROTEÇÃO CONTRA
OS RISCOS DE INTOXICAÇÃO
PROVOCADOS PELO BENZENO
A Conferência Geral da Organização Internacional do
Trabalho,
Convocada a Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e tendo
ali se reunido a 2 de junho de 1971, em sua qüinquagési~
ma sexta sessão;
Após haver decidido adotar diversas propostas sobre
proteçào contra os riscos provocados pelo benzeno.
questão que constitui o sexto item da ordem do dia da
sessão;
Apôs h.:lver decidido que essas propostas deveriam tomar a forma de convenção internacional, adota neste vi~
gésimo terceiro dia de junho de mil novecentos e setenta
e um, a seguinte convenção que será denominada Con~
venção sobre Benzeno, !971:

Artigo

)9

A presente convenção aplicar-se-á a todas as atividades que acarretem exposição dos trabalhadores:
a)_ao hidrocarboneto aromático benzeno C6 H6, doravante denominado "benzeno";
b) aos produtos cuja taxa em benzeno ultrapassar 1
por cento em volume, doravante "produtos contendo
benzeno".
Artigo 2"
I. Sempre que estiverem disponíveis produtos sucedâneos inofensivos ou menos nocivos, eles deverão substituir o benzeno ou os produtos contenc;lo benzeno.
2. O parágrafo I não será aplicado:
a) à produção de benzeno;
b) ao emprego do benzeno em trabalhos de síntese
química;
c) ao emprego de benzeno em combustíveis;
d) aos trabalhos de unãlise ou de pesquisa em laboratórios.
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Artigo 3'

Artigo 99

1. A autoridade competente em cada país poderá
permitir derrogações temporãrias ,à percentagem fixada
na alínea b do artigo }'i' e às disposições do parágrafo 1
do artigo 2' da presente convenção, nos limites e nos prazos a serem determinados após consulta às organizações
mais representativas dos empregadores e dos tra_b_a_lhadores interessados, se existirem.
2. Nesses casos, o Membro interessado indiCará, nos
relatórios sobre a aplicação da presente convenção que
está obrigado a apresentar em virtude do artigo 22 da
Constituição' da Organização Internacional do Trabalho, o estágio de sua legisla_ção .e de sua prática relativas
às derrogações e aos progressos realizados, a fim de atingir a plena aplicação das disposições da convenção.
3. Após a expiração de um período de três .anos,
após a entrada em vigor inicial da presente convenção, o
Conselho de Administração da Repartição Internacional
do Trabalho apresentarâ um relatório especial sobre a
aplicação dos parágrafos I e 2 do presente artigo e que
contenham as propostas que julgar oportunas, a fim de
serem adotadas as medidas pertinentes.

L QUando trabalhadores forem empregados em trabalhos que acarr~tarem exposição ao benzeno Q.ll a produtos contendo benzeno, deverão ser submetidos:
a) a exame médico completo de aptidão; anterior ao
empreg-o, -abrangendo o exame de sangue; -· _
b) a_ ex_ames gosteriores periódicos que compreendam
exames biológicos {inclusive exame de sangue) e cujafreqüêOcia seja determinada pela legislação nacional.
2. Após consulta às organizações mais representativas dos empregadores e dos trabalhadores interessados,
se existii-em, a aUtoridade competente em cada país poderá permitir derrogações nas obrigações referidas no
parágrafo l do presente artigo em relação a determinadas categorias de trabalhadores.

Artigo

4~'

1. A utílização do benzeno e de produtos contendo
benzeno deverâ ser proibida em certos trabalhos a serem
determinados pela legislação nacional.
2. Esta proibição deverã, pelo menos, incluir a utilização de benzeno e de produtos contendo benzeno como
solventes ou dilucnt~. exceto em operações que se efetuem em sistemas fechados ou por outros processos que
apresentem as mesmas condições de segurança.

Artigo 5•
Deverão ser adotadas medidas de prevenção técnica e
de higiene do trabalho.. !l fim de assegurar proteção efi-

caz dos trabalhadores: ~postos ao benzenO ou a produtos contendo benzeno.

Artigo 10

I. Os exames médicos previstos no parãgrafo 1 do
artigo 91' da presente convenção deverão:
a) ser efetuados sob a responsabilidade de médico especializado, aprovado pela autoridade competente com
a assistência, se fOr ttecessãria, de laboratórios competentes;
b) ser atestados de modo apropriado.
__ _
2... Esses exameS não deverão acarretar despesas para
os interessados.
Artigo 11
1. As mulheres em estado de gravidez, atestado por
médico, e as mães em período de amamentação não deverão ser empregadas em trabalhos que acarretam exposição ao benzeno ou produtos contendo benzeno.
2. Os. menores de dezoito anos não poderão prestar
serviços em trabalhos que acarretem exposição ao benzeno ou a pr-o-dutos contendo benzeno; entretanto essa
proibição poderã não se aplicar a menores que recebe-rem instrução ou treinamento e que estiverem sob_ con~
trole técnico ou méd.icol adequa_do.

Artigo 61'
1. Nos locais em que forem fabricados, manipulados
e utilizados benzeno 0!.1 produtos contendo benzeno, deverão ser adotadas tod.a_s._as.medidas necessárias para impedir o escapamento de vapores de benzeno na atmosfera dos locais de trabalho.
2. Quando os trabalhadores estiVerem expoStos ao
benzeqo ou à produtos contend.o benzeno, o empregador
deverã garantir que a concentràção de benzeno na at~
mosfera dos locais de trabalho. não ultrapasse um mâxi~
mo a ser ftxado pela autoridade competente num nível
que não exceda o valor-teta de 25 partes por milhão (80

mg(m').
·
3. A autoridade competente deverâ expedir

ins~

truções sobre a maneira de proceder para determinar a
concentração de benzeno na atmosfera dos locais de tra~
baiho.

Artigo 7t
1. Os trabalhos que impliquem na utilização de ben~
zeno e de produtos c_Qlill:ndo benzenq_ deverão ser feitos,
na medída do possível, em siste~as fecha4_os.
2. Quando não for possível o uso de sistemas fecha~
dos, os locais de trabalhos o"nde forem utilizados o .ben~
zeno ou produtos contendo ben_zeno deverão ser muni~
dos de meios eficazes pãrJ! as~egurar ·a .saída de vapores
de benzeno na medida necessãria à proteção da saúde
dos trabalhadores.

Artigo 81'
L Os trabalhadores que venham a ter contato com
benzeno líquido ou produtos líquidos contendo benzeno
deverão estar munidos de meios de proteção individual
adequados contra riscos de absorção cutânea.
2. Os. trabalhadores, que, por razões especiais, ~
acharem expostos à concentração de benz.en_o na atmos~
fera dos locais de trabalho que ultrapassem o mâximo-previsto no parãgrafo 2 do artigo 61' da presente convenção, deverão estar munidos de meios de proteção individual adequados contra risços de aspiração de vapores de benzeno; deverâ ser limitado, na medida do possf:vel, o tempo de exposição.
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3. Posteriormente, esta convenção entrará em vigor,
para cada Membro, doze meses após o regiStro pelo
Diretor-Geral da rat.ífi.cação de d.ois Membros.
Artigo 17
Todo Membro, que ratificar a présente convenção, poQerá denunciá-la, após a expiraçã-o de um
período de dez anos,_ contados da entrada em vigor ini~
cial, mediante ato comunicado ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registrado.
A denúncia s6 surtirá efeitos um. ano após o registro.
2. Todo Membro que, tendo ratificado a presente
convenção, e não fizer uso da faculdade de denúncia prevista pelo presente artigo, dentro do prazo de um ano,
após a expiração do período de d~ anos previsto no parãgrafo anterior, fiCará obrigado por novo período de
dez anos, e, posteriormente, poderá denunciar a presente
convenção ao expirar cada período de dez anos, nas condições previstas no presente artigo.
I.

Artilo 18
O Difetor-G~ral da Repartição Internacional do
Trabalho notificará a todos os Membros da Organização
Internacional do Trabalho o registro de todas as .ratificações e denúncias que lhe forem comunicadas pelos
Membros da Organização.
2.. Ao notificar aos Membros da Organização o registro da segunda ratificação que lhe for comunicada, o
Diretor--Geral chamará a atenção dos Membros da Organização para a data da entr~da em vigor da presente
convenção.
I.

Artigo 19
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Tra.balho comunicará ·ao SeCretãrio-Geral das Nações Unidas, para fiii:s de registro, de conformidade com o artigo
102 da Carta das Nações Uoidas, informações completas
a respeito de todas as ratificações. e atas de denúncia que
tiverem sido registrados, de conformidade com os artigos anteriores.

Artigo 12

Artigo 20

A palavra "benzeno" e os símbolos de perigo neces~
sãrios deverão estar claramente visíveis sobre todo recipiente contendo benzeno ou produtos contendo benzeno.

Sempre que julgar necessário, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do Traalho deverá
apresentar à Conferência Geral um relatório sobre a
aplicação· da presente convenção e examinarâ a conveniência de insc;rc;ver, na ordem do dia da· Conferência, a
questão de sua revisão total ou parcial.

Artigo 13
Cada Membro deverâ adotar as medidas indispensã~
veispa~ que todo trabalhador, exposto ao benzeno ou a
produtos contendo benzeno, receba instruções apropria~
das a respeito das medidas de prevenção ·a serem tomadas, a fim de proteger a saúde ou de evit.ar os acidentes~
assim como a respeito de todas as medida..s a serem.adotadas no caso em que se manifestarem sintomas de intoxicação.
Artigo 14
Cada Membro que ratificar a presente c.onveti.ção:
a) tomará, por meio de legislação ou de.qualquer outro método compatível com a prãtica e as condições nacionais, as medidas. necessârias para tornar efetivas às
disposições da presente convenção;
b) designará, de conformidade com a prâtica nacional, pessoas a quem caberâ a obrigação de assegurar a
aplicação das disposições da presente convenção;
_c) comprometer-se-á a incumbir os serviços de ins.peção apropriados do controle Cia aplicação das disposições da presente convenção, ou a garantir que uma ins.peçã.o adequada está sendo exe,cutada.
Artigo 15
As ratificações formais da Presente Corivenção serão
comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacio"n'~l do Trabalho e_ por ele registradas.
Artigo 16
1. A presente convenção só obrigará os Membros da
Organização Internacional do Trabalho, cuja ratificação
tiver s~do registrada pelo Diretor-Geral.
__ 2. Esta convenção entrarã em vigor doze meses ~pós
o registro das ratificações de dois Membros pelo
Diretor~Geral.

Artigo 21
1. No. caso em que a Conferência venha a adotar
uma nova convenção de revisão total ou parcial da presente.convenção, e a menos que a nova convenção disponha de outro modo:
a) a ratificação, por um Me~·lbro da novã convenção
reviso_ra i~plica~, de pleno direito, não bastante o dis~
postô no artlgõ-17 acima, na denúncia imediata da pre~
sente convenç.ão, quando a nova convenção tiver entra~
do em vigor;
~· b) a partir da entrada em vigor da nova convenção re-visora, a presente convenção deixarâ de estar aberta à ra~
tificação dos Membros.
2.- A- presente convenção continuarã, em qualquer
caso, em vigor em sua forma e disposições atu_ais para os
Membros que a_ tiverem ratificado e não ratificarem a
convenção t:evisora.
Artigo 22
As versões inglesa e francesa do texto da presente con~
venção serão igualmente autênticas.
O texto que precede é..o.autêntico da convenção devi~
damente adotada pela Conferência Geral da Organi~
zaçãO Internacional do Trabalho, em sua qOinquagêsima
sexta sessão, realizada em Genebra, e que foi declarada
encerrada a 23 de junho de 1971.
Em fé do que, apuseram suas assinaturas, neste trigési~
rri."o dia de junho de 1971:
O Pr~idente da Conferência, Pierre Waline. - O
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho
wnrred Jenks.
•
MTPS-I:l6.732/7C(Apensos 136.733/71 e 324.197/71)
Assunto Inter~acional
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Convençio Internacional número 136 e Recomendaçio número 144 -Inconveniência de ratlficaçio ou
adoçio.

A Conferência-li1Ternacional do TrabalhO, realizada
em junho de 1971, na sua 56.• Reunião2 aprovou a Co.nvenção número 136 "relativa à Proteçao contra os Riscos de Intoxicação pelo Benzeno".
__ -·- __
2. Conforme as disposições do artigo 19 da Convenção da O.LT., em vigor, seus textos deverão ser submetidos à autoridade nacional competente no decurso de
um ano ou no mais tardar e, excepcionalmente no prazo
de ano e meio, a partir da data de encerramentõ da conferência.

3.

Estã assim correndo o prazo para o exa~e e deci-

são da matêria pela autoridade competente.
4. Incumbiu-se a C.P.D.S. do_ exame dos questionários preliminares que deram ensejo ao estudo_ final da
matéria, na O.I.T. Ditos pronunciamentos estão anexados ao processo.
5. Aprovado o documento, fmalmente, pelo órgão
internacional, parece-nos que a conclusão a ser adotada
pelo Brasil é peta su_~_ não-ra_ti!fcaçio, quanto ao Convênio númer0-136 e nio--adoção da Recomendação n\' 144.
6. TemOs insistido em que os instrumentos internacionais oriundos da O.I.T. ou estão marcados pelo excesso de generalidades ou então de minúcias tais que os tornam inaceitáveis.
7. No caso em espécie, procuramos colher a opinião
dos principais setores interessados no assunto, tanto empregados quanto empregadores, recebendo respostas negativas à ratificação, mesmo porque, a legislação nacional, como de regra acontece em todo o campo d.e
atuação da O.I.T., já prevê as medidas propostas, mais
concretamente e de maneira mais real, voltadas para os
interesses do País. Não se jtisfifica pois" que estejamos a
adotar instrumentos que somente dificuldades futuras virão a nos oferecer, no seu trato e execução, pelo ex_~~sso
de interpretações viáveiS que ensejarão.
8. Como bem acentua a Confederação Nacional da
Indústria, no seu pronunciamento, solicitado a respeito
por esta Consultaria Jurídica:

"A legislação brasileira, cuidando da Segurança e
Higiene do Trabalho, já contêm uma série de nor- __
mas de proteção ao trabalho nas atividades perigosas, agressivas ou insalubres, entre as quais se incl~i
a que resulta do trabalho com o benzeno e que VIsam aos mesmos fins de proteção das que são objeto
dos dois instruriientos intemacioilais.
Confirma-se, a Propósito, o Capítulo V do Tftulõ II
da Consolidação das Leis do Trabalho e a Portaria
n9 491, de 16 de s_etembro de 1965, que, no quadro
V, ao tratar dos hidrocarbonet~s e outros compostos de carbono inclui entre as atividades contempladas com insalubridade máxima. a fabricação e emprego e com insalubridade média, entre muitas outras o
"Emprego de inseticidas cloradas, derivados de
hidrocarbonetos; DDT (Diclorodifeniltricloretado), DDD (Diclorodifenilditricloretano_), Metoxicloro (Dimetoxidift::níltriclorc:tano), BHC (Hexacloreto de Benzeno) e seus compostos: lsomero
(Lindano), Clordadano, Heptacloro, Aldrim,
Dieldrim, e outros."
Não obstante ser certo que a legislação nacional já
dá trato à matéria, a nosso ver em termos satisfatórios, não vemos conveniência para que o Góverno
brasileiro cuide de ratificar a CQnVenção em apreço.
~que ela, no conjunto de seus dispositivos, dispõ:_ e
estabelece minúcias e nuanças que amanhã poderao
seryir __Qe_pret_ext9 p_ara. a,travês d_e int_erp_~e:tações estritas, se declarar que a legislação nacional não se
coaduna com o instrumento internacional em referência.
Por outro lado, considerando que a ratificação de
uma Convenção por ato do Poder Legislativo e sua
subseqilente promulgação, por ato do Executivo, ~a
zem com que os dispositivos da mesma passem a mtegrar a legislação nacional, (v. Constituição Federal, inciso I, do art. 44, combinado com o inciso X
do art. 81), parece certo que as minúcias e as
nuanças a que vimos de aludir, poderiam ensejar

problemas e correlatas difiCuldades no campo da
produção.
--.
Pensando assim, por certo, é que o Governo brasileiro, ao examinar os documentos preli~inares da
Conferência, optou pela adoção de uma stmples recomendação, pois .. torna-s~ mais prudente pe~sar
num documento programático do que em um mstrumento taxativo".
À vista do exposto e louvando-nos na própria
orientaÇão governamental, condensada no fascículo
-- que contêm as Resoluções e Pareceres da Co~issão
Permanente de Direito Social sobre as questoes de
n9s 3 a 6 da Ordem do Dia da 569 Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, distribuído em
Genebra às Delegações de Empregadores e Empregados do Brasil, entendemos que nada indica a conveniência do Brasil ratificar a Convenção n9 136."
9. Igualmente restritivo ê õ pro~unciamento da Conferência Nacional d_o Comércio, quando acentua:
••Esta Confederação não ê coritra a-convenção, nem
a recomendação referente ao uso do beilzeno e seus
riscos, atê porque lhe parece ser o assunto de interesse maior do campo industrial. No entanto não
pode deixar de manifestar sua restrição às disposições restritivas sem ressalvas (item I, alínea b da
Convenção e da Recomendação) referentes a produtos contendo acima de l% (um por cento) de benzeno, sabido como ê que a gasolina geralmente co~
t~m atê 5% (cinco por cento) de benzeno e se constitui na mercadoria principal de um grande setor do
co_mêrcio q-ue se dedica à exploração de postos de
gasolina. Ainda neste mesmo sentido, lamenta esta
Confederação as disposições referentes ao trabalho
de menores de dezoito anos, contidas no item 2~' do
artigo 11, que em sua amplitude e aplicadas em consonância com o item 1~', alínea b, restringem o trabalho em postos de gasolina àqueles que não atingíram dezoito anos, diminuindo conseqüentemente as
inpossibilidades de emprego •. embora ?S ~iscas
toxicação sejam mínimos oU quase nulos na hlpótese citada,"

?e

10. Cumpre salientar que a opinião contrária"- tem
apoio também no pronunciamento do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Produtos Químicos
-para fins Industriais, de Produtos Farmacêuticos, de
Tintas e Vernizes, de Sabão e Velas, de Resinas Sintéticas, de Adubos e Colas, de Formicidas e Inseticidas e de
Material Plástico do Estado da Guanabara, que acentua:
.. ~de se exaltar os propósitos da O.I.T. de defender
a saúde daqueles que, em razão dos seus contratos
de trabalho, ficam obrigados a manter cantata permanente com o benzeno, correndo sérios riscos de
intoxicação desse produto de alta insalubridade. As
medidas especiais que adota ou _que recomenda atestam a preocupação dessa organização internacional,
representada por governos, empresáriOs e traba[ftadores.
Todavia, nos parece, as determinações do Convênio e mesmo as Recomendações, se diluem, por vezes, em generalidades que podem prejudicar o ~on
trole de quem as ratifiquem. Por outro lado, o ngor
de uma constatação básica para o uso do bl'nzeno
pode tornar impraticável sua observância di_ante de
uma realidade industrial que não levou em conta
tais perigos na sua estruturação.
Abordamos em primeiro lugar o disposto no art. 2
do Convênio, que determina ... "Sempre que se disponha de produtos de substituição inócuos ou menos nocivos, deverão utilizar-se tais produtos em lugar do benzeno ~m de produtos que contenham benzeno"~ A não ser que tenhamos cometido erres de
tradução do original, devemos concluir que sempre
que se disponha de outro produto que não seja insalubre deve-se usá-lo em lugar do benzeno.
Ora, nos parece que qualquer ·produto que possa
substituir o benzeno deve possuir as mesmas caracterfsticas de um hidrocarboneto aromático, uma vez
que esta é a caracteiística determinante__do seu uso.
O uso de um produto sem essa caracteds.tica iria determinar modificações nas formulações básicas do
produto industrial que se fabrique! com incidências
imprevisíveis no custo e no maneJO.
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A não ser que sejam determinados os produtos que
devem substituir o benzeno, os empresários poderão
sempre afirmar que não dispõem desses produtos e
não incorrerão, com tal afirmativa, em nenhum desrespeito ao Convênio que condiciona a substituição
à existência de similar inócuo ou menos nocivo.
Em segundo lugar, entendemos que a definição de
produtos que contenham benzeno foi feita admitindo percentual muito baixo de existência desse composto em qualquer produto industrializado. Nos parece mesmo que essa margem tão pequena (1%) só
deixaria como recomendável o uso do benzeno nos
casos ressalvados pelo item 2 do artigo 2, isto é, a
produção do próprio benzeno, seu emprego em
sfntese química e investigações de laboratórios, e
nos carburantes.
Receamos que tal consideração possa estender em
muito o campo de controle em prejuízo desse controle onde os casos sejam realmente perigosos.
Por tudo isso, entendemos que deveria haver mais
objetividade nas determinações do convênio, tais
como:
a) proibição de transvazamento de_ benzeno de
um recipiente para outro, sem auxílio de bombas vedadas;
b) proibição de misturas que contenham benzeno,
notadamente em temperatura elevada, em recipientes abertos;
c) proibição de manipulação de benzeno em locais desprovidos de exaustores ou outros meios de
renovação do ar ambiental;
d) proibição do uso de benzeno na limpeza;
_e) proibição de armazenamento de benzeno (em
tambol-es) nas proximidades do ambiente de trabalho, entre outras que a observação prática indicar.
04 - O ConvêniO e a Leglslaçio Braslleln.
O quadro I anex.o ao Decreto n~' 63.230, de 10-91968, já classifica o benzeno e outros compostos de
carbono (tolueno e o xileno) como insalubres, detern1inando_, inclusive, aposentadoria especial para
aqueles que trabalhem permanentemente com tais
produtos. t bem verdade que o decreto em causa
trata do problema apenas para assegurar direito de
aposentadoria mais cedo, no entanto, toda a
atuação do Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho é dirigida no sen~do de verificar os casos inclusive de doenças profissionais e estabelecer medidas de defesa.
Isto prova que não estamos atrasados na matéria
mas a ratificação do Convênio levaria à disciplinação especifica dos casos relacionados com o trabalho com benzeno, atualmente codificado como
causador de insalubridade grau médio."
11. Não foge à regra a Recomendação 144, cuja
adoção ê de todo inconveniente, pelas generalidades que
contêm. Se necesSârio se tornar rever alguns pontos da
legislação nacional a respeito, ante a experiência de sua
execução, lógico será que o façamos a tempo e dentro de
modelos própríos, atendendo às necessi~~~es reais do
País, sem fantasias Ou idéias irreais, que somente tumultuarão a legislação atual.
12. O Ministro do Trabalho e Previdência Social estâ
s-empre atento às necessidades de proteção ao trabalhador, tanto que a legislação própria, referente à pro~eção
contra a insalubridade, tem sido vez por outra modificada, dentro rigorosamente das conveniências técnicas ..
13. Conseqüentemente, pelas razões expostas, considerando principalmente que a legislação nacional já prevê os meios de defesa que os instrumentos internacionais
indicam, somos pela não ratificação da Convenção n9
136 e pela não adoção da Recomendação 144, ambas da
OIT.
. ............................................... .
14. Se ãceitõ taf ponto âe vista, deverá ser transmitido ao Ministério das Relações Exteriores para as providências que entender cabíveis.
Em 10 de janeiro de 1972.- Marcelo Pimentel, Consultor Jurídico.
RECOMENDAÇÃO 144
RECOMENDAÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO
CONTRA OS RISCOS DE INTOXICAÇÃO
PROVOCADOS PELO BENZENO
A Conferência Geral da Orgaltização Internacional do
Trabalho, convocada à Genebra pelo Conselho de Ad-
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ministração da Repartição Internacional do Trabalho, e
ali reunida a 2 de junho de 1971, em sua qUinquagésima
sexta sessão;
Tendo aprovadO a Convenção sobre o Benzeno, 1971;
Tendo resolvido aprovar diversas propostas relativas à
proteção contra os riscos devidos ao benzeno, questão
que constitui o ítem sexto da agenda da sessão; e
Tendo resolvido que essas propostas tomariam a forma de uma Recomendação, ado ta, neste vigésimo terceiro dia do mês de junho de mil nQve<;~ntos e setenta e um,
a Recomendação abaixo, que serã denominada Recomendação sabre o Benzeno, 1971;

I. CAMPO DE APLICAÇÃO
l. A presente Recomendação aplica-se a todas as atividades que tenham como conseqüência a exposição de
trabalhadores:
a) ao hidrocarboneto aromático benzeno C 1'H 1'~ doravante denominado "benzeno";
b) aos produtos cuja percentagem em bezeno ultrapasse 1 por cento em volume, doravante denominados
"produtos contendo benzeno", a percentagem de benzeno deveria ser determinada por organizações internacionais competentes.
2. Não obstante o disposto no parágrafo I da presente Recomendação, a percentagem de benzeno dos
produtos não mencionados na alínea b) daquele parágrafo deveria ser progressivamente reduzida a um nível tão
abaixo quanto possível, quando o exigir a proteção da
saúde dos trabalhadores.

IL RESTRIÇOES AO EMPREGO
DE BENZENO
3. (I) Todas as vezes que produtos de substituição
inofensivos ou menos nocivos são_ disponíveis, deveriam
ser empregados em lugar do benzeno ou dos produtos
que contenham benzeno.
(2) O subprarágrafo 1 deste parágrafo não é aplicável:
a) à fabricação de benzeno;
b) ao emprego de benzeno em trabalho de síntese química;
c) ao emprego de benzeno nos carburantes;
d) aos trabalhos de análise ou de pesquisa nos laboratórios.
4. (1) A utilização de benzeno e de produtos contendo benzeno deveria ser proibida em certos trabalhos a serem determinados pela legislação nacional.
(2) Esta probição deveria ao menos incluir o emprego
do benzeno e dos produtos c-on.tendo benzeno e dos produtos contendo benzeno como solventes e diluentes, salvo quanto às operações que se efetuam em aparelho hermeticamente fechado ou por outros processos que apresentem as mesmas condições de segurança.
5. A venda de certos produt.os industriais que contenham benzeno (tais corno tintas, vernizes, mástiques, colas, adesivos, tintas de escrever, soluções divers:,~.s), a serem especificados pela legislação nacional, deveria ser
proibida pela autoridade competente.

ln. PREVENÇÃO T€CNICA E
HIGIENE DO TRABALHO
6. (I) Medidas de prevenção técnica e de higiene do
trabalho deveriam ser aplicadas com a finalidade de assegurar uma proteção eficaz dos trabalhadores expostos
ao benzeno ou a produtos contendo benzemo.
(2) Não obstante as disposições do parágrafo 1 da
presente Recomendação, tais medidas deveriam, em caso
de necessidade, ser igualmente tomadas quando os trabalhadores estiverem expostos a produtos contendo benzeno a uma taxa inferior a I por cento em volume, de
modo que a concentração em benzeno na atmosfera _dos
recintos de trabalho não ultrapasse o. máximo fixado
pela autoridade competente.
7. (l) Nos locais onde são fabric~dos, manipulados
ou utilizados benzenos ou produ.tos contendo benzeno,
todas as medidas necessárias deveriam ser tomadas com
a finalidade de prevenir o escapamento de vapores de
benzeno na atmosfera dos recintos de trabalho.
(2) Quando os trabalhadores esü\o _c:::xpostos ao benzeno ou a produtos contendo benzeno, o empregador deveria tomar as devidas medidas para que a concentração de
benzeno na atmosfera dos recintos de trabalho não ultrapassasse um máximo a ser determinado pela autoridade
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competente, num nível que não exceda o valor-teta de 25
partes por milhão (800 mgfm 1).
(3) A concentração máxima de benzeno mencionada
no subparágrafo anterior deveria ser diminuída tão rapidamente quanto possível, sempre que houver recomen·ctação médica.
(4) Díretrizes da autoridade competente deveriam definir- a maneira de proceder para determinar a concen- tração do benzeno na atmosfera dos recintos _de trabalho.
8. (1) Os trabalhos que comportam o emprego de
benzeno ou produtos contendo benzeno deveriam
processar-se, na medida do possível, em aparelho herme~
ticamente fechado.
(2) Quando não é possível fazer uso de aparelhos fechados, os locais de trabalho em que forem empregados
benzeno ou produtos contendo benzeno deveriam ser
equipados de meios eficientes que assegurem a evacuação dos vapores de benzeno na medida necessária
para prOteger a saúde dos trabalhadores.
(3) _Medidas deveriam ser tomadas para que os resíduos que contenham benzeno liquido ou vapores de benzeno não constituam um perigo para a saúde dos trabalhadores..
9. (I) Os trabalhadores que podem entrar em contato com benzeno líquido ou produtos líquidos contendo
benzeno deveriam ser equipados de meios de proteção
individual adequados contra os riscos de absorção percutânea.
(2) Os trabalhadores que, por razões particulares, podem achar-se expostos a concentrações de benzeno na atmosfera dos recintos de trabalho, que ultrapassem o máximo apontado no subprarãgrafo 2 do parágrafo 7 da
presente Recomendação, deveriam ser equipados de
meios de proteção adequados contra os riscos de inalação de vapores de benzeno: a duração da exposição deveria, na medida do possível, ser limitada.
lO. Todo trabalhador exposto ao benzeno ou a produtos contendo benzeno deveria usar roupas de trabalho
apropriadas.
11. Deveria ser proibido aos trabalhadores utilizarem benzeno ou produtos contendo benzeno para limpe·z:a das mãos ou das roupas de trabalho.
I2. Nenhum alimento devería ser introduzido ou ingerido nos r~cintos onde são fabric3.dos, manipulados ou
utilizados benzeno ou produtos contendo benzeno. Deveria, além disso, ser proibido fumar nesses recintos.
13. Nas empresas em que são fabricados, manipulados ou empregados benzeno ou produtos contendo beQ·
zeno, todas as medidas adequadas deveriam ser tomadas
pelo empregador para que os trabalhadores possam dispor de:
a) instalações apropriadas para se lavarem, dispostas em recintos adequados, ern quantidade suficiente, e
mantidas em condições satisfatórias;
b) recintos ou instalações convenientes para as refeições, a menos que tenham sido tomadas medidas para
qrie eles possam fazê-las em outro lugar;
c) vestiários ou outros lugares convenientes em que
possam guardar suas roupas de trabalho separadas das
suas roupas comuns.
14. (I) Os meios de proteção individual apontados
no parâgrafo 6"' da presente Recomendação e as roupas
de trabalho men-cionadas no parágrafo IO deveriam ser
fornecidos pelo empregador que também deveria ter a
seu cargo a limpeza e a manutenção periódica das mesmas.
(2) Os trabalhadores em questão deveriam ser obrigados a utilizar estes meios de piciteção_ individual e as roupas de trabalho bem como a ter cuidado com os mesmos.
-

--

IV. PREVENÇÃO M€DICA
15. (I) Quando trabalhadores são chamados a efetuar trabalho que tenham como conseqUência a exposição ao benzeno ou a produtos contendo benzeno, deveriam ser submetidos a:
a) um exame médico corilpleto de aptidão, anterior
ao emprego, e quci inclua exame de sangue;
b) ·-exames ulteriores que compreendam exames biológicos (inclusive de sangue em intervalos, não superiores a u·m <i.no, a ~erem fixados pela legislação nacional).
(2) Após consulta às organizações mais representativas dos empregados e dos trabalhadores interessados, se·
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existirem, a autoridade competente em cada pafs poderã
permitir derrogação às disposições mencionadas no subparágrafo anterior em relação a categorias determinadas
de trabalhadores.
16. Por ocasião dos exames médicos, os trab-alhadores em questão deveriam receber instruções escritas arespeitO das medidas de proteção a serem tomadas contra
os.riscos devidos_ ao benzeno.
17. Os exames médicos previstos !lO subparágrafo 1
do parãgrafo 15 da presen-te Recámendação deveriam:
a) -ser efetuados sob a responsabilidade de um mêdiCQ_qli"ãliffcii."do aprovado pela autoridade competente e
com auxílio, se for o caso, de laboratórios competentes;
b) ser atestz.do de modo adequado.
18. Os exames médicos deveriam se realizar durante
as horas de trabalho e não deveriam acarretar quaisquer
despesas para os trabalhadores.
19.... As mulheres grávidas, cujo estado tiver sido clinicamente constatado, e as mães, quando estiverem amamentando, não deveriam ser ocupadas em trabalhos que
envolvam exposição ao benzeno ou aos produtos contendo benzeno.
20. .Salvo se estiverem recebendo educação ou treinamento e se acharem sob controle técnico e médico adequado, os jovens de menos de dezoito anos não deveriam
ser ocupados em trabalhos que envolvem exposição ao
benzeno.
V.

RECIPIENTES

21. (I) A palvra "benzeno" e os símbolos de perigo
necessários deveriam ser claramente visíveis em qualquer
recipiente que encerre benzeno ou produtos contendo
benzeno.
(2) Deveria também ser feita menção da percentagem
de benzeno contida nos referidos produtos.
(3) Os símbolos de perigo menCionados no subparâgrafo I do presente parágrafo deveriam ser internacionalmente reconhecidos.
22. O benzeno e os produtos contendo benzeno deveriam ser introduzidos nos recintos de trabalho somente em recipientes fabricados com material apropriado,
dotado de _solidez suficiente, concebidos e construidos de
modo a evitar qualquer vazamento e quaisquer emanações acidentais de vapores de benzeno.
VI.

EDUCAÇÃO

23. Cada membro deveria tomar medidas apropriadas para que todo trabalhador exposto ao benzeno ou a
produtos contendo benzeno receba, às custas do empregador, a formação e as instruções adequadas a respeito
das medidas de prevenção a serem tomadas para a salvaguarda da saúde e a prevenção de acidentes, assim como
as medídas aserem tomadas no caso em que sintomas de
intoxicação se manifestem.
24. NOs recintos em que são empregados benzeno
ou produtos contendo benzeno, avisos deverão ser empregados em lugares próprios, indicando:
a) os riscos;
b) as medidas de prevenção a serem toinadas;
c) os dispositivos de proteção a serem utilizados;
d) as medidas de primeiros socorros a serem tomadas em caso de intoxicação aguda devida ae benzeno.
~VII. DISPOSIÇOES GERAIS

25. Cada Membro deveria:
a) tomar, por meio-de legislação ou por qualquer outro niétodo conform.e à prática e às condições nacionais,
as meOidas necessárias para tornar efetivas as disposições da presente Recomendação;
b) designar, de acordo com a prática nacional, a pessoa ou as pessoas a quem incumbe a obrigação de assegurar a aplicação das disposições da presente Recomendação;
c) providenciar serviços de fiscalização adequados
para o fim de controlar a aplicação das disposições da
·presinte"-Recomeridação, ou convencer~se de que uma_
inspeção adequnda está sendo assegurada.
26. A autoridade competente em cada pafs deveria
fomentar· ativamente a pesquisa de produtos de substituição do benzeno, inofensivos ou menos nocivos.
27. A .autoridade competente deveria estabelecer um
sistema de estatísticas que permita reunir e publicar
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anualmente os dados referentes aos casos de intoxicação,
ocasionados pelo benzeno, e clinicamente constatados.
O texto que precede é o textQ_autêntico·da Recomen~
dação devidamente adotada p_ela Conferência Geral da
Organização Intern<lcional do Trabalho por ocasião de
·sua qUinquagésima sexta Sessão realizada em Genebra e
declarada encerrada no dia 23 de junho de 1971.
Em fé do que, apuserem suas assinaturas, neste trigésimo dia do mês de junho de 1971.- Pierre Wall':le~ Presidente da Conferência. - Wilfred Jenks, Diretor-Geral
da Repartição Internacional do Trabalho.

(Às Comissões-de Relações Exteriores, de LegiS-

lação Social e de Saúde.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 9, de 1985
(N'~

90/85, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo B'slco sobre Privilégios
e Imunidades e Relações Institucionais entre o Gover~
no da República Federativa do Brasil e o Instituto ln~
teramericano de Cooperação para a Agricultura, celebrado em Brasilia, a 17 de julho de 1984.
O CongressO Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o _texto do Acordo Básico
sobre Privilégios e Imunidades e Relações Institu~ionais
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Instituto Interamericano de Cooperação para a agricul~
tura, celebrado em Brasília, a 17 de julho de 1984.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na
.data de sua publicação.

MENSAGEM No 292, DE 1984
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no art. 44,_ inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elevada consideração _de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo BáSico sobre Privilégios e Imunidades e Relações InstituciOnais entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, concluído em Brasflia, a 17 de julho de 1984.
Brasília, em 14 de agosto de 1984. -Joio Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DEAjbÁif fs4;924
(040) (B46), DE 13 DE AGOSTO DE 1984, DO SE'
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES ...
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência haver sido celebrado_ em Brasília, a 17 de julho
de 1984, Acordo BásicO sobre PriVilégios _e l~un_idadc::s t?
Relações Institucionais entre o GoVernO ·aa Re-póbíica
Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de

Coofleraçâo--pira- a---Agi-h."'tllturã

-= IICA.

2. O IICA, organismo ·especialiZado -da Organização
dos Estados Americanos - O EA, sediado em_ s_ão José
da Costa Rica, é cõmposto por 26 países latinoamericanos e caribenhos, além dOs EStados Uilidos--da
América e.do Canadá. O Governo de Cuba está suspenso, -a exemplo do que ocorre na própria OEA.- Seu
Diref.or-Geral ê o Doutor Francisco Murillo de Andrade, de nacionalidade venezuelana, eleito para o períodO
de janeiro de 1982 e janeiro de 12_86.
3. Em virtude de Convenção datada de 1979, o Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas passou a
denominar-se Instituto Iri.teramericano de Cooperação para a Agricultura, t:om o conseqüente incremento de
objeiivos, toinãiidO necessária a elaboração do Aco-rdo
em tela, que obedeceu aos parâmetros em vigor dos
Acordos congêneres.
4. Tendo em vista -ã natureza da matéria disciplinada
:pelo ato internacional em apreço, faz-se necessária sua
aprovação pelo Congresso Nacionãl, de acordo com o
disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Federal.

5. Nessas condições, encaminho o anexo projeto de ,
Mensagem ao Congresso Nacional para que Vossa ExceIên_cifl., se assim houver por bem, submeta o texto do
Acordo em pauta à apreciação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. RamJro Saraiva Guerreiro.
ACORDO BÁSICO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA SOBRE PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.
O Governo da República Federativa do Brasil, doravante referido como "Governo", de uma parte,
e
O Instituto lnteramericano de Cooperação para a
.. ricultura, referido doravante como "Instituto", representado pblo seu Diretor-Geral, Dr. Francisco Murillo
Andrade, de outra parte,
Considerando que, em 6 de março de 1979, foi aberta
à assinatura dos Es_tados American9s a Convenção pela
qual o Instituto Interamericano de CiênciãSAgrfcolas
passou a denominar-se Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura e foram ampliados os seus
propósitos e refOrmulada a sua esgutura bã~c__?;
Considerando que a Convenção sobre o Instituto foi
aprovada pelo Decreto Legislativo n9 60, de 28_ de junho
de 1980, e promulgada pelo Decreto n~ 86.365, de 15 de
setembro de 1981, tendo _o Brasil depositado, de acorto
com o arL 33 da Convenção, seu instrumento de ratificação na Secretaria Geral da Organização dos Estados
Americanos;
Considerando que o art. 26 da Convenção dispõe que
..o Instituto gozará, no território de cada um dos
Estados~ Membros, da capacidade jurídica e doS privilé·
gios e imunidades_ necessárias para o exercício das suas
funções e para realização dos seus propósitos";
Considerando que o art. 27 da Convenção estabelece
que os representantes dos Estados-Membros nas reuniões da Junta Interamericana de Agricultura e do Comitê Executivo e o Diretor-Geral gozarão _dos privilégios
e imunidades correspondentes a seus cargos e necessários
para desempenhar com independência suas funções;
Considerando que, conforme o arL 28 da Convenção,
"a condição jurídica do Instituto e os privilégiõs eimunidades que devem ser c-oncedidos a ele e ao seu pessoal se_rão_ dete~minados e~ acordo multilateral que celebrem
oS Estados-Membros da Organização dos Estados Americanos ou, quando se considerar neceSsário, nos acordos
que o Instituto celebra bilateralmente com os EstadosMembros";_
Considerando que o art. 29 da Convenção dispõe· que,
"para realizar os s~us fins, e em conformidade com a legíSlação vigerite n;:)S-Estados-Membros, o Instituto poderá celebrar e executar contratos, acordos ou convênios,
possuir recursos financeiros, bens imóveis e semoventes;
e adquirir, vender, arrendar, melhorar ou administrar
qualquer bem ou propriedade";
Cónslderando que, Segundo ó-ãii:25 da Co_p.venção, o
-Instituto, ad referenduo do Comitê ExecutivOe por intermédio do Diretor~Çieral, poderâ aceitar cqntribuições es- .
- peeiãis, heranças, -legados ou doações, contanto que os
- mesmos sejãm co.mpãtíveis com a l)atureza, os _propósitos e as normas doJnstituto, e çonvenientes_-ª_seus interess~~.
_..
.
__
"
Considerando que, de acordo com o art. 30- -da Con~
venção, o Instituto seguirá mantendo o seu Escritório no
Brasil,_ através do qual s_er~o sustentadas as suas relações
institucionais e serão Coorà6nados e executados·ps programas de Cooperação técnica para, em consonância
coin os seus propósitos, atender aos interesses priori_târios do Biasíl relacionados com o desenvolvimento
agrí~ola e o bem-estar rural;
· Collsidêrando que, para atualizar a situação jurÍdica
do Instituto no País e dispor sobre os privilégios e imunidades que a este se outorgarão, se faz mister reformular
o ..Acordo Básico entre o GoVerno do Brasil e o Institu.to ~m~r..<Llll_eri~ª jy_Çiências ~r_ç!!_ÇpljÇ.t!_S_ ~o~re Pr!yilégios e Imunidades do Instituto", que foi aprovado pelo
Decreto n9 67.541, de 12 de novembro de 1970;
Considerando que o Dlretor-Geral do Instituto foi devidamente autorizado pela Junta Interamericana de·
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Agricultura, mediante Resolução n9 ICAfJIAjRes. 24,
(Il·E/82) para negociar e subscrever Acordos Bâsicos
sobre Privilégios e Imunidades com os EstadosMembros, à luz da nova Convenção,
Convieram no presente Acordo Básico entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto InterameiíCano de Cooperação para a Agricultura sobre Privilégios e .Imunidades e Relações Institucionais consubstanciado nas cláusulas seguintes:
SEÇÃO I
Da Capacidade J urrdlca do Instituto
Artigo 1
O Instituto possui personalidade jurídica para:
a) celebrar e executar contratos, acordos ou convê-

nios;
b) possuir recursos financeiros, bens imóveis, móveis
ou semoventes;
c) adquirir, vender, arrendar, melhorar ou administrar qualquer bem ou propriedade,
d) instaurar processos judiciais;
e) aceitar contribuições especiais, heranças, legados
ou doações, contanto que os mesmos sejam compatíveis
com a natureza, os propósitos e as normas do Instituto, e
convenientes aos seus interesses.
SEÇÃO II
Dos Privilégios e Imunidades do Instituto
Artigo 2
O instituto, bem como seus bens e haveres, em qualquer parte e em poder de qualquer pessoa, gozarão de
imunidade contra todo processo judicial, salvo nos caSos
particulares em que renuncie expressamente a essa imunidade. Subentende-se, entretanto, que essa renúncia de
imunidade não terá o efeito de sujeitar os citados beris e
haver_es a nenhuma medida de execução,
A.rtigo 3
Os locais do Instituto são inviolâveis. seUS bens e haveres, em qualquer parte e em poder de qualquer pessoa,
gozarão de imunidade contra busca, requisição, confisco, expropriação e contra qualquer outra forma de
coação ou intervenção, seja de caráter executivo, administratiVo, judicial ou legislativo.
Artigo 4
Os- arquivos do IJ?stituto e todos o~ docum~ntos a ele
pertencentes ou que achem em seu poder serão invíolá~
vies, onde quer que se encontrem.
ArtigoS
O Instituto, assim como seus haveres, rendas e outros
bens, estarão:
a) isentos de toda _contribuição direta,
subentendendo-se, todavia, que não serâ reclamada
isenção no que se refere a contribuições que de fat(_)_constituem remuneração por serviços públicos;
b) isentos de direitos adUaneiroS, proibições ou restrições em relação aos artigos que se importem ou exportem para uso oficiaL Os artigos que se impOrtem livres de
direitos não serão ven-diâos no País, senão em conformidade com as_ condições que o Governo estabeleça;
c) isentos de direitos aduaneiros, proibições e restrições- para a imporfação !! exportação das suas publicações.
Artigo 6
Sem ser atingido _por determinaçõe~ _fiscais, regulamentos ou moratória~ de espécie alguma:
a) o Instituto poderá ter em seu poder fundos, ouro
·ou qualquer espécie de divisas e movimentar suas contas
·em qualquer moeda;
b) o Instituto terá liberdade de transferir os seus fundos, ouro o~d~~-~sa;_de um _país para outro, ou dentro do
própriõ pars, bCm como _i de converter em qualquer outra moeda as divisas em- seu poder,
No exercício desses direitos, o Instituto dará a devida
atenção_ à.s observações que porventura faça~<\.Governo,
_na medida em que possam ser levada<- em contá semprejudicar seus próprios interesses. ·
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Artigo 7

O Instituto gozará no Brasil de um tratamento similar
ao conc_edido a qualquer Governe;>~ compreendida a su~a
missão diplomática, no tocante às prioridades, tarifas,
sobretarifas de taxas de correio, cabogramas, telegra~
mas, telex, radiogramas, telefotos, comunicações tclefô.
nicas e outros meios de comunica_ç9~. assim <;orno sobre
as tarifas de imprensa para as informações à inlprensã e
ao râdio. A correspondência oficial e outras comunicações oficiais do [nstituto não serão censuradas.

Artigo 8
O Instituto terâ o direito de empregar códigos assim
como de expedir e de receber sua oorrespondência ou
?Orreios ou malas, que gozarão dos mesmos privilégios e
Imunidades que os correios e malas diplomáticas.
SEÇÃO III
Dos PriYDfglos e Imunidades

dos Representantel
dOI Estados-Membros

Artigo 9
Os representantes dos Esta_rjps-Membros participantes
das reuniões da Junta lnteramericana de Agricultura e
do Comite: Ex.ecutivo, realizadas no Brasil, assim como o
pessoal que integre as respectivas delegações, durante o
período de exercicio de suas funções e nO -curso de sUas

viagens de ida ao local da reunião e regresso, gozarão
dos privilégios e imunidades seguintes:

a) imunidades de arresto pessoal ou de retenção e em~
bargo de suas bagagens pessoais, e de imunidade contra
qualquer processo judicial com relação aos-atas por eles
praticados ou expressões emitidas. sejam orais '?ll- es~n.:.
tas, no desempenho de suas funções;
·
b) inviolab_ilidade de_todos os seus pap~is e documen-

tos;

-

c) direito de fazer uso de códigos e c;le recc_ber documentos e correspondência por mensageiros ou malas
postais seladas;
d) isenção pessoal e para seus cônjuges, no que diz
respeito a todas as restrições de imigração, a toda formalidade de registro de estrangeiros e todos os &erviços de
caráter nacional;
e) direito às mesmas franquias concedida!; .aos ~pre
sentantes de governos estrangeiros em missão oficial
temporária no tocante ts regulamentaçõe_s I_l:lonet~ri~
ou de câmbio;
__
-- -- O direito às mesmas imunidades e f~anqriiaS-C:OriCédi
das aos enviados diplomáticos; com relação às suas bagagens pessoais; e
&) direito a tais outros privilégios, imunidades e facilidades compatíveis cóm o disposto nos parágrafos ante-riores, dos quais gozam os enviados diplomáticos, com
exceção do direito de reclamar isenção de· díreitos aduaneiros sobre objetos importados que não sejam parte de
sua bagagem pessoal ou de impostos de venda e taxas de
consumo.

Arti10 10
O disposto no artigo anterior não é aplicâvel no caso
de representante ou pessoal de nacionalidade brasileira.
SEÇÃO IV
Dos Privilégios e

Imanld&!ies do Pesooal
Artigo 11
O Dirc:tor-Geral do Instituto, quando em missão oficial no Brasil, desfrutará dqS privilégios, imunidades,
isenções~e franquias outorgadas aos chefes de missões di-

plomáticas.
Artigo 12

O

Subdire~or-Geral,

os Subdiretores-Gerais Adjuntos
e o DiretQr de Ar~..._ cjuando em missões oficiais nO Brasil, receberão o mesmo tratamento e desfrutarão dOs
mesmos privilégios e imuniâades que Os. agentes diplomâticos.
-

Artigo 13
Os funcionários d._o _quadro do Pessoal Intçrnacional
do Instituto, no cumprimento _de mis$Q_e_s ofi_c1it~-;soza
rão de inviolabilidade d~ suas bagagens, papéis e docl!_-
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mentes, e estarão isentos de toda contribuição e impostos sobre salãrios ou vencimentos pagos pelo Instituto.

goze de imunidades, no caso do Diretor-Geral não haver
renunciado a tais imunidades de acordo com o artigo 19.

Artigo 14

SEÇÃO VI
Do Documento Oficial dt VIagem

Os funcionârios do quadro do Pessoal do Instituto gozarão de imunidade contra todo processo judicial relativo a palavras escritas ou faladas e a todos os atos por
-- eles praticados em caráter oficial.

Artigo 15
Os funcionários do quadro do Pessoal Internacional
do Instituto, de nacionalidade não brasileira, c não Residentes Permanentes no Brasil, quando estejam no País
terão as seguintes prerrogativas:
a) gozarão de imunidade, tanto eles como seus cônjuges e outros membros das suas famfiias, que vivam às
suas exp,ensas, quanto às restrições de imigração e de re-gistro de estrangeiros;
b) ser-lhes-ão concedidas, no tocante ao movimento
internacional de fundos, franquias idênticas às de que
desfrutam os funcionários de categoria equivalente pertencentes às missões diplomáticas acreditadas junto ao
Governo.
c) gozarão, assim como seus cônjuges e demais
membros da famfiia, que vivam às suas expensas, das
mesmas facilidades de repatriação que os enviados diplomáticos, em ocaSiões de crise internacional;
d) poderão irilportar, livres de direitos, seus móveis,
-utensílios e objetos peSsoais;-ap6S haverem tomado posse de seus cargos no Brasil;
é) estarão isentos de todo serviço de caráter nacional.

Artigo 16

- O Diretor-Geral do Instituto ou seu representante autorizado comunicar:â ao Oov~_r_n_o os nomes dos funcio-nários e pessoas para fins de concessão dos priVilégios e
iUHJnidadcs mencionados nos artig_os anteriores.
Artigo 17
O pessoal do Instituto que trabalha permanentemente
no Brasil, e que não faz parte do Pessoal Profissional InM
ternacional, estará regido conforme a legislação trabalhista-~ _d~ __prev!~ência Soei ar brasileira.
SEÇÃO V
Da Natureza dos PrlvUégloo

e Imüaldades
Artigo IS
Os privil~gios e imunidadeS sãO concedi~os aos repre-sentantes dos Estados-Membros para salvaguardar o livre exercfcio de suas funções relativas ao Instituto. Por
conseguinte, os Estados-Membros deverão renunciar a
tais privilégios e imunidades em todos casos em que, a
seu JUÍzo. os mesmos acarretem embaraço ao livre curso
da justiça e quando a citada rem1ncia não venha a prejudicar os fins para -os quais a imunidade foi outorgada.

Artigo 19
Os privilégios e imunida-deS-São concedidos aos funcionários do quadro do Pessoal Profissional Internã.cio-rial, exclusivamente no interesse do Instituto. Desta forma, o Difetor~Geral poderá renunciar aos privilégios e
imunidades conCedidos a um funcionário, sempre que.; a
seu c_ritério, o seu exercício venha a impedir o curso da
justiça e .gtian~Q. a: citada renúncia possa fazer~se sem que
se prejudiquem-· os interesses do Instituto. No caso ao
Diretor~tJC:r:ll, .~erá à Junta Interamericana de Agricultura do Inst!tUto proceder à renúncia de imunidade.
·. ~
;.., _,.,.

....

O Instituto, quando solicitado, colaborarã com as autoridades competenteS no sentido de facilitar a administração adequada da justiça, Velar pela observância dos
regulamentos de poHcia e evitar tod_o abuso a que pudessem dar lugar os privilégios e imunidades de que trata o
presente Acordo.

Artigo 21
Q Instituto ti::Jmarã as medidas que sejam necessárias
para a solução a:dequada dS:s controvêrsiS:s: - ------a) que se originem em contratos ou outrós ajustes de
d_ir~_to privado em que o InstitutQ_ seja parte;
em que seja parte um funcionário ou membro do
'L~adro _de pessoa! do In~tituto, com referência às quais

. . or

Artigo 22
O Documeõto Oficial de Viagem emitido pela Organização dos Est~dos Americanos em nome do funcionário
do Instituto portador do mesmo é reconhecido e aceito
como. válido para os efeitos de entrada e safda do Pafs,
nas vtagcns de carâter oficial.

Artigo 23
Os pedidos de visto em Documento Oficial de Viagem
ou-~ pas_sap~rte de funcionários do Instituto, quando
sohcltados por este, para fins de missão oficial, serilo
ex.aminadQs no mais breve prazo possível.

Artigo 24
O Governo concederá facilidades na obtenção de visto
pata funcionários dO InstitUto e pessoas que forem indi~
cadas_ p~lo mesmo para realizar ciclos de estudos e estágios, partiCipar de conferências, seminários e atividades,
bem como acompanhar o desenvolvimento de seus programas no Brasil.
SEÇÃO VII
Do Eoait6rio do Iostltuto no BmU
Artigo 25
O Instituto desenvolverá os seus programas, projetas e
atividades através Qo Escritório no Brasil, sediado na cidaQe de Brasflia, DF, bem como das unidades de ope-ração estabelecidas no P.aís, quando necessftrias, junto a
instituições nacionais, para fins de cooperação técnica.
Artigo 26

Q Escritório será dirigido por um

funcionário nomea-do pelo- pireto_r-Geral como Diretor e Representante,
que terâ a representação legal do mesmo, por delegação
do Diretor-Geral,
Artigo 27
O Escritóricr, atuando no ãinbito do desenvolvimento
agrícola e do bem-estar rural terá as funções principais
seguintes:
a) representar a Direção Geral ante as autoridades
brasileiras nos atos e assuntos relacionados com as
funções do Escritório e naqúelas em que seja autorizado
pe[a mesma;
b) promover, orientar e coordenar as atividades e
operações do Instituto no Brasil;
c) manter relações institucionais e de cooperação técnica com o objetivo de apoiar os esforços de desenvolvimento económico, social, educacional e científicotecnológico;
d) proporcionar cooperação técnica para formulação
e implementação de projetOs e colabocar n3 identificação
de fontes de financiamentos;
e) promover relações de cooperação e coordenação
com outros organismos internacionais e agências de assistência bilateral que, visando a objetivos semelhantes,
atuem no País.
Artigo 28
As ações de cooperação técnica desenvotver-se--ão à
base dos programas aprovados pela Junta Interamerica~
na de Agricultura ou dos Convênios de Operação correSpondentes a projetas específicos acordadQs çom órgãos
competentest nos quais dcfinir-se-ão em cada caso os objetivos, a mefódologia de trabalho~ as contribuições e fa~
cilidades, bem como as obrigações que correspondem a
cada uma das Partes Convenentes.

Artigo 29
O Governo e o Instituto determinarão as prioridades

nacionãis para selecionar as âreas de concentração das
ações de oooperação técnica do Instituto no Brasil.
Artigo 30

a estabelecer
um Íriecan~smo de enlace ~ntre u_Governo e a Direção
Genl_d_o Instituto-, a fím de D}ªnter comUOica:ç:ão sobre a
realização de_ projetos, programas e outras atividades de
-mteresse rriútuo.
A~ Partes- Convenentes comprOmetem:se
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Artigo 31

Os programas, projetas e ãtividades do Instituto no
Brasil serão financiados com recursos provenientes da
arrecadação das cotas anuais dos Estados-Membros fixados pela Junta, bem como recursos de_ outras fontes,
oriundos de contratos, convênios, contribuições especiais e ainda re~das auferidas pelo Instituto.
Artigo 32
O Governo, através de órgãos da administração direta
ou indireta, poderá prestar apoio para o efetivo funcionamento do Instituto no Brasil e a mais plena realização
dos seus propósitos de cooperação técniCa.
Das

SEÇÃO V!ll
Dlsposl~ Finais
Artigo 33

As dúvidas ou controvérsias referenteS à interpretação
ou à aplicação do presente Acordo Básico, que não pos;.
sam ser dirimidas por entendimento entre as Partes Con~
venentes, serão submetidas à arbitragem por solicitação
de qualquer das Partes. Caso persistam as- dúvidas ou
controvérsias, elas serão submetidas à Corte Internacional de Justiça.
Artigo 34

O presente Acordo Bãsico ficarã sujeito à aprovação
das autoridades competentes e entrarâ em vigor trintadias após a notificação de que foram cumpridas as respectivas formalidades legais.
Artigo 35
Qualquer alteração do presente Acordo Básico deverá
ser aprovada pelas Partes Coriverientes, que se consultarão previamente.

da lei vem dificultando os seus objetivos, notadamente
nos dois dispositivos em causa.
Assim é que, no art. 26, estabeleceu-se a extinção da
execução fiscal sem qualquer ônus para as partes, desde
que a inscrição de dívida ativa seja cancelada, a qualquer
título, antes da decisão de primeira instância.
A Lei projetada inclui parágrafo único com o objetivo
de inviabilizar renovação de cobrança contra a mesma
pessoa, ao expliCitar que a sentença que decretar a extinção do processo fará coisa fu~ada entre. as _partes.
No caput do ·art,_- 34 da Lei vigente é estabelecida a
alçada à segunda instância apenas às causas cujo valor
seja superior a CinqUenta Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
A inclusão do § 49, constante do projeto, excluindo as
sentenças referidas no_ caput, de sujeição ao duplo grau
de jurisdição de que trata o art. 475 do Código de Processo Civil, é medida que confere plena eficácia ao preceito.
Convém assinalar, para melhor entendimento, que o
menciOnado art. 475 da lei adjetiva civil impõe o duplo
grau de jurisdiçãO, não produzindo efeito senão após
confirmação, pelo tribunal, da sentença proferida contra
a União, o Estado ou o Município.
Pelo exposto, reputando oportunas as alterações constantes da proposição, julgamos adequados os aspectos
juridico-constitucTonais que as norteiam, razão pela
qual, no âmbito _de competênciã desta Comissão, opinamos pela a)irovãção do projeto.
Sala das Comissões, em 5 de junho de 1985.- Nlvaldo
Machado, Presidente, em exercício - Odaclr Soares,
Relator - Jutahy Magalhil.es - Aderbal Jurema Martlrut FUho- Luiz Cavalcante- Lenoir Vargas Nelson Carneiro- Hélio Guelros (vencido)- Octávio
Cardoso.
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Artigo 36
O presente Acordo Básico terá duração indefinida,
mas poderá ser denunciado a qualquer momento, mediante notificação escrita por qualquer das Partes Convenentes, cessando seus efeitos após transcorrido seis
meses a c_ontar da data de recebimento da notificação de
denúncia pela outra parte Convenente.
Em fé do que, os Representantes acima indicarlos firmam -o presente Acordo Básico sobre Privilégios e Imunidades e Relações Institucíõnais do Instituto lnteramericano de Cooperação para a Agricultura.
Feito na cidade de Brasília, aos 17 dias do mês de Julho de 1984, em dois exemplares originais, no idioma
português.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra..
miro Saraiva Guerreiro.
Pelo Instituto lnteramericano de Cooperàção para a
AgricUltura; Fran"clsco Morillo Andrade.

(Às Comissões de Relaçães Exteriores, de Cofzslituição e Justiça e de Agricultura.)

PARECERES
PARECER
N• 129, de 1985
Da Comisd.o de Coostltuiçào e Jllltlça, sobre o
Projeto de Lel do Senado.n' SI, de 1983, que d4 nova
redaçlo aos artigos que oíenclona da Lei p9 6.830, de
n de setembro de 1980, que dispõe sobre • cobrança
judlc:W da Dlrida Atlva di! Fazenda PlibUca.

Relator: Senado:r Odaclr Soares
O proje(o sob eXame, de autoria do emiitente Senador
Itainar Franco, busc11 alterar a redação ·dos arts. 26 e 34
da Lei n"' 0.830~ de 22 di: setembro de 19?0, que díspõe
sobre a cobrança da Dívida Ativa da F~izenda Pública.
Justificando a proposição, salienta o Autor que a Lei
alterada veio a lume para agilizar a grande quantidade
de executivos fiscais tranlffando nas varas de Fazenda
Pública do País, nos quais se ·procede a Cobrança da
Dívida da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e_ respectivas autarquias. Todavía, Prossegue
o Autor, a imprecisão de alguns preceitos da menciona~

N• 130, de 1985
Da Comissão de Constitulçio e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 82, de 1983, que "estabelece condição especial de atualizaçio de débitos para
com R previdência social, no caso _e fol'l!la_que es~ecl
fica".
Relator: Senador Aderbal Jnrema
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Nelson Carneiro, estabelece que o segurado da Previdência Social em atraso com suas contribuições, atê o mâximo de trinta e seis meses, poderá atualizar os respectivoS
pagamentos, sem acrés.cimo de juros, correção mone~
tária e multa, desde que se disponha a saldar a dívida em
seis prestações mensais consecutivas.
A matéria, em que pese as razões de ordem humanitãria expostas najustificãção pelo Autor, é daquelas que
encontram incontornãvel óbice na preliminar de constitucionalidade, configuradO tio art. 57, item I, da Lei
Maior, que defere à competência exclusiva do Presidente
da República, a iniciativã das leis qUe disponham sobre
fin.anças públicas, tal C?mo é o caso em espécie.
- Dia_nte do expOSto nOSso Pã.recer é, quanto ao aspecto
constitucional, pela rejeição do pl'"ojeto.
Sala das Comissões, ein ·5 dejüriho de 1985.- Nlnfdo
Machado, Presidente, em exercício - Aderbal Jurema,
Relator - Jutaby Magalhies - Odaclr Soares - Mar·
~ FUbo- Hélio Gueiros- Lulz C.valcante- Lenolr
Vara:u- Nelson Carneiro, sem voto- Odivlo CardolO.

PARECER
N• 131, de 1985
Da Comissão de Constitulçlo e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 273, de 1983, o qual "a·
crescenta disposldvo à Lei n9 7.016, de 23 de agosto
de -1982, que dispõe sobre a reversão para cargos integrantes do Plano de Oassificaçio ... "
Relator: Seiuidõr Marft~ Filho
O Projeto sob exame, de autoria do no~re Senador
Nelson CarneirO, visa a incluír na Lei n9 7.o-1_6, de 23 de
ag-osto de 1982- a qual dispõe sobre a reversão, de funcionários aposentados por invalidez, para cargos inte·
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grantes do Plano de Classificação de Cargos, institufdo
pela Lei nt 5.645, de 10 de dezembro de 1970-, incluir
previsão que assegure ao funcionárío, que permaneceu
afastado do serviço ativo por invelidez, o cômputo desse
tempo de serviço, após a reversão, para fins de aposentadoria voluntária ou por tempo de serviço, e, para isso,
propõe o aditamento de§ 39 ao art. l9da Lei n' 7.016/82.
2.. Na justificativa do Projeto, o Autor reconhece
que, implicitamente, a Lei n9 7.016(82já prevê o mandamento que a Proposição explicita, através do § 39, aditado ao art. 19 da Lei n97,016/82, mas, considera_o Autor,
que a alteração pretende ..... quando menos, aclarar o
texto, não permitindo interpretações que prejudiquem o
funcionário".
Afirma, o Autor, em defesa de sua proposta:
•• ... embora se possa entender que a referida lei
nio obsta tal direito, a questão é tanto mais importante e precis'a ser prevista expressamente, quando
se verifica que semp-re poderia haver conflito com o
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, cujo art.
79, inciso XIII, limita a contagem do tempo de afastamento por motivo de moléstia profissional a apenas dois anos." (Grifos nossos).
3~, Preceitua o§ l' do artigo {9 da Lei n9 7.016, de 23
de agosto de 1982:

"Art. lt
§ l9 Não poderá reverter o aposentado que
contar tempo de serviço suficiente para aposentadoria volun_tária, incluind~ o t~mpo de inat!vidade."
Ora, procedendo-se à exegesC do texto legal supratranscrito, somos levados à única interpretação possível,
por sua logicidade e coerência,-de que, se a lei previu, expressamente, a impossibilidade de reversão do funcíonârio aposentado por invalidez, que conta tempo suficiente - com a inclusão do período em que esteve afastado do serviço público - para a aposentadoria por
tempo de serviço~ assim o fez para criar uma exceção à
regra geral da reversão ao serviço ativo do funcionário
que se encontrava, por invalidez, na inatividade, (sempre
computado o período de afastamento, para ulterior aposentadoria definifiVii, por tempo dC serviço ou mesmo
Compulsória): Quer iSto sigriifíe:ar, pois, -que a mens legis
da Lei n' 7.016782, pode ser interpretada no sentido de
aproveitamento integral do período de afastamento púr
ínv;alidez, como de serviços efetivamente prestados.
---Nosso entendimento encontra respaldo no estabelecido pelo indSo VJ _do art. 80 da Lei n9 l .711/52 (Estatuto
dos Funcionários Pú_blicos Çivis da União), que Preceitua:
..Art. 80. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade computar-se-á integralntente:
VI-:- o tempo em que o funcionário esteve em
disponibilidade ou aposentado." (Grifos nossos).

A norma acima transcrita é regra geral (cômputo do
tempo de aposentadoria provisória, reversível, para fins
de aquisição do direito à aposentadoria definitiva), que

sofreu exceção ante a previsão contida no art. 79, VIII
da mesma Lei n9 1.711/52 (citado pelo Autor, em sua
justificativa, e atinente às aposentadorias por moléstias
tais como: tuberculose_ativa, alienação--mental, cegueira,
neoplasia maligna, etc.), o qual, porém, encontra-se derrogado, em se tratante de reversão, pelo advento posterior da Lei n' 7.016/82, que não_ estabeleceu limites ao
aproveitamento do tempo passado, pelo funcionârio, na
inatividade, por força de aposentadoria por invalidez.
4. Parece-nos. pois, .o Projeto padece do vício de injuricidade. haja vista que dispõe sobre matéria já devidamente regulamentada, e a nossa legislação, já por demais
abundante e prolixa, dispensa a elaboração de textos le_gais explicitando o que se encontra implicito em outras
disposições normativas, mormente tendo-se em vista_ que
várias são·as fonte_s do direito, além da lei: jurisprudência, costume, doutrina, sendo, portanto, atentar contra a
sistemãtica]urídicã o enteridimento que reduza a existência e gozo· de direitos à letra fria da lei.
_5~ Quanto ao aspecto da constitucionalidade, vislumbramos,- na ProPosição que ora examinamos, grave
atentado ao preceituado no incíso V d_o art. 57 da Cons-
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tituiçào Federal, o qual atribui com cxcLusivida_d_e_,_ao

PARECER
N• 133, de 1985

6. Ante o expo:;to, pronunciamo-nos no .~cntido da
rejeição do Projeto, por inconstitucionalidade e injuridicidude.

Hélio Guciros -

Luiz Cavalcante, vencido __-

Nels_Qn_

Carneiro, (sem voto)- Lenoir Vargas, vencido- Octávio Cardosc

PARECER
N9 132, de 1985

Da Comissão de Constituição e Jus-

tiç~ sobre o Projeto de Lei do_ Senado
n.0 220, de 1984, do Senado, que "esta--belece critérios para. reajustamento salarial do servidor público e dá outras
providências".
·
Relator: Senador Martins Filho

Elaborado pelo nobre Senad<>r Henrtque
Santlllo, o prese<nte Projeto deternllna que
o "PC>der ExecutiV9_ tlxará o !ndlce de reajuste salarial dos servidores públiCos da a;d-Inlnlstração direta e IDdlreta oom base em
cem por cento dO INPO, para todas as categoria.s", ef.etivada..essa correç_?.o semestralme-nte, nos diM 1.0 de janeiro e 1.0 de
julho de cada ano, ~egundo aquele !ndlce
relativo ao periodo de seis meses que an, tecede a tais datas.
O Projeto proibe. a contratação, bem oomo

a renovação de __contratos existentes, para
e>reeução de tar-efas_e ativ!dades, de natureza permamoote, por órgãos da adminiStração <Ureta e !ndlreta, de empresas prestad<>ras de rervlÇO$ ()U locaidoras q,e mão-deobra, excetuando-se desSa proibição O conka.to para a exec11ção de trabalhos de natureza eventual, cuja especialldaide não Se
iDBim no ã.mb!to daquelas abrangidas pelo
Plano de Classi;flcação de cafgos do Serviço
Público doa União.
N<> mérito, a prop<>sição ,é digna de encôm.ios, uma vez que o. a.bll.SO de tais contratações, que beneficiam apen,as- tais empresas, :resulta na presença, no serviço público, de um funcionário de terceira 'categ<>ria, além dos estatutários e celetistas, rem
qualquer resp<>DBab!Udade d<> E%ado pelo
S!'U destino, lnstltuida uma categoria semelhante à dos antlggs "recibados", que tanto
oofreram e tanto criaram embaraços à admlnlstração pública.
Embora rigorosamente fiel à técnica legiSlativa e perfeltMnente Integrável à sistemática do Direito Administrativo, a Proposição fere, deta vênla, o art. 81, item V,
da O<>nstltuição.
Assim, l<>Uvando-lhe o mérito, opinamos
pela rejeição do Projeto, por m"nlfesta inoonstltuctonalidade.
Sala das Comlssões, 5 de junho de 198&. Nivaldo Machado, Presidente, em exerciclo
-Martins Filho, Rlelator- .Jntahy Magalhães --,Aderbal .Jnrema - . Hélio Gneiros
- Lniz Cavalcante - Lenoir Vargas - Octávio Cardoso - Odaeir Soares.

Justificação

COMISSÃO DE REDAÇÃO

Presidente da República, a iniciativa de projetas de lei
que versem sobre os servidores públicos da_UniãQ.

Este o nosso Parecer.
Sal:.\ d<.\S CQmi~ões, em 5 de junho de 198í- Nlvaldo
Machado, Presidente em exercíci9 - Martins Filho, Relator -Jutah_y Magalhães, vencido - Oda_cir S~ares --
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RedaçãO dO vencido, para o 29 turno regimental,
Projeto de Lei _do Senado n~' 93, de 1980.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comis~ão 3pre:.entu a redação do vencido, para o 2<:>
turno regim-enta!, do Projeto de Lei do Senado n'i' 93, de
1980, que dispõe sobre a obrigatoriedude de diyulgação,
em cinema, rádio e televisão, da História do Brasil ou de
seus vultos.
Sala de Reuniões da Comissão, em 7 de junho de 1985.
-Américo de Souza, Presidente -Saldanha Derzi, Re~
lator - Octá'\'io Çardoso.

ANEXO AO PARECER N• 133, DE 1985

Diz o art. 474, CL T, em sua redução vigorante que a
aplicução de suspensão disciplinar ao empregado por
mais de trinta (30) _dias consecutivos implicar{! na resci·
s1ío irijusta do conrrato de trabalho.
Entretanto, é muito o prô3zo que a lei estabelece para
tanto, permitindo, de outra parte, que patrões apliquem
demoradas suspensões em seus empregados., dumnte o
prazo das. qunis.. não raro. não lhes ass.íste o dirc:iLo .l remuneração.
Sal<l das Se..<>sões, em 12 de junho de 1985.- Nelson
Carneiro.

LEGJSLAÇÀO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

·

Reda!,!ão do vencido, para o 2~' turno regimental,
do projeto de Lei do Senado n9 93, de 1980, que di~
põe sobre a obrigatoriedade da divulgaçio, em cinema, rádio e televisão, da História do Brasil ou de seus
vultos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<:> S~o os produtores de filmes pam cinema e
televisão, de. telenovelas, de novelas e programas radiofónicos, em todo o País, obrigaçios a produzir, para cada
cinco filmes, telenovelas ou programas de rádio, inclusive nOvelas, pelo menos um ou uma sobre a História do
Brasil ou so_bre_ s~us vultos, quando financiados por em·
pre.-;a pública.
Art. 2<:> Os .exibidores ou produtores..farão apresentar, ogrigatori3mente, para cada cinco programações· em
cinema,_ r~dio e televisão, pelo menos uma sobre a História do Brasil ou sobre seuS vultos.
3<:> ÃÜs trãnsgressores desta Lei será aplicada.
na primeíndnfração, multa de 20 a 50 valores de referência,. na' feíncidência, além do dobro da multa aplicada,
suspensão de funcionamento de até trinta dias; e, na
reinci.dê.ncia Ç9ntinuada, cassação da respectiva licença.
Art. 4<:> Sem prejuízo das sanções previstas no artigo
anterior, aos transgressores desta Lei será vedada a concessã·õ de financiamentos por entidades estatais da administração centralizada ou descentralizada.
Art. 5<:> O Poder Executivo regulament~râ esta Lei
-·-no-prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicaÇão-.
ca~~: 6<:> ~~-~~Lei_ entra em vigor na data de sua publi-

Aft".

Art. 7Q

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE(Marconôes Gadelha)- O ex,
i)Cdiei1te lido vai à publicação.
~ __l?o expediente lido consta o Projeto de Lei da Câm~ra
n<r45f85, que receberá emenda,s, perante a primeira Comissão a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões
ordinárias, nos termos do art. 141, item II, alíne:;!."b" d.o
Regimento Interno.
·
S~_bre ~ mesa·; projeto de

Secret:Jriõ.

lei que vai ser lido pelo Sr. 19-

"

___É_ ~idJ?.O segui~te

(Às Comissões áe C'on.~rftiüção e Justiça e deLegíslação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha) - O
projeto que vem de ser lido será publicado e remetido às
comissões competentes:Sobre a me..-;a, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. l<:>·Secretário.
É -lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 138, DE 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento fnterno, para o Projeto de Lei do Senado
n<:> 191, de 1984, de autoria do Senador Carlos Chiarelli,
que "dispõe sobre o exer.c.ício da profissão de Economista Doméstico e dá outras providências".

_-sata d<Js Sessões, 12 de junho de 1985.- Carlos CbiareJii, Líder do PFL .....:.. Humberto Lucena, Líder do
PMDB- Murilo Badaró, Uder do PDS.
0

O SR. PRESlDENTE (Marcondes Gadelha)- Orequerimento Hdo serü objeto de deliberação após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
,~O S!l. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Passa-se à

ORDEM DO DIA
--- ltem 1:
Discussão, em turno único, da redução final (oferecida pela_ Comissão de Redação em seu P<Jrecer n9
65, de 1985),-do .Projeto de Lei do Senado ii9 331, de
1980, de autoria do Senador Passos Põrto, que erige
eJ!l monumento nacional a cidade de São Cristóvão,
no Estado de Sergipe.
Em discussão a reda~ão final. (Pausa.}
Não havendo oradoreS, encerro a discussão.
Encerrada esta, a redação fínal é dada como defini(i~
vamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento
Interno.
A matéria vai ã ·Câmãra dos Deputados.
E o seg1;1inte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 161, DE 1985

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~> 331,
de 1980, que erige em monumento nacional a Cidade
de São Cristóvão, no Estado de Sergipe.

''Altera a redaçiÕ doart 474 da Consolidação das

O Congresso Nacional decreta:

Leis do Trabalho."

O Congresso Nacional decreta:
Art 1<:> O art..474 da Conso\idaçãcrdas Leis.do Tra-~alho passa a v~~orar com a seguinle-·redação:

••ArC 474. A sUSpensão discipíinar do empregado por mais de quinze (15) dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho.''
Are 2Q Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
ArL J9 Revogam-se as disposições em contrário.

30

A rt. 4 74. Â·;~s.Pe·~~~j~- d·~ ;~~-r~g;d~' ;~; ~;i·s· d~
dias consecutivos importa na rescisão injusta do co.ntrato de trabalho.

Art. 11' E erigida em monumento nacional a cidade
de São Cristó.vãó, no Estado de Sergipe.
---Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes'Gadelhal-= Item

2:
DisCussão; em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n<:> 9, de 1984, (n9 97/81, na Câmara
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dos Deputados), que aprova o novo texto da Con~
venção Internacional para a Proteção dos Vegetais,
assinada em Roma, a 6 de dezembro de 1951, apro~
vada pelo Decreto Legislativo n9 3, de 18 de maio de
1961, e promulgada pelo Decreto n9 51.342, de 28 de
outubro de 1961. O novo texto incorpora as modifi·
cações aprovadas em novembro de 1979 durante a

XX Sessão da Conferência da Organização das
Nações Unidas para Alimentação e AgriculturaFAO, tendo
Pareceres favoráveis, sob n<:>s 109 e 110, de 1985,

das Comissões:

-de Relações Exteriores; e
- de Agricultura.

Em discussão o projeto,- em. turnO único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer-

rada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 9, de 1984
(n"' 97/81, na Câmara dos Deputados)
Aprova o novo texto da Convençio lntemaclonal
para a Proteçio dos Vegetais, assinada em Roma, a 6
de dezembro de 1951, aprovada pelo Decreto Legislativo n"' 3, de 18 de maio de 1961, e promulgada pelo
Decreto n"' 51.342, de 28 de outubro de 1961. O novo
texto incorpora as modificações aprovadas em novembro de 1979 durante a XX Sessão da Conferência
da Organização das Nações Unidas para AUmentação e Agricultura- FAO.

da profis.~ão de Economista Doméstico, observadas as
condições de habilitação e as demais exigências legais, é
asseiurada:
a) aos bacharéis em Ciências Domésticas, Econo'mia
Doméstica, Educação Familiar, diplomadOs por-estabelecimentos de ensino Supei-íor, oficiais e -recorihecid-oS; ·
b) aos diplomados em curso similar no exterior, após
arevalidação do diploma, de acordo com a legislação em
vig()r;
c) aos licenciados em Ciências Domésticas, Economia
Doméstica, Educação Famili(lr, com licenciatura plena,
realizada até a data de publicação desta lei, em estabelecimento de ensino superior, oficiais e reconhecidos;
d) aos que, embora não diplomados nos termos das
alfneas a, b e c, venham exercendo efetivamente, há mais
de 5 (cinco) anos, atividades de Economista Doméstico,
.até a data de publicação desta Lei".
O art. 29 fixa a competência do EConomista Doméstico em três itens:
..1- planejar, elaborar, programar, implantar,
dirigir, coordenar, orientar, controlar, supervisionar, executar e avaliar estudos, trabalhos, programas, planoS, projetas- e pesquisas de educação e
orientação -em Economia Doméstica ou concernentes ao atendimento das necessidades bãsicas da
famflia na comúilidade, nas instítuiçOes públiCas e
privadas;
II- planejar, elaborar, implantar, dirigir, coordenar, orientar, controlar, supervisionar, executar
auxiliar e avalizar .estudos, trabalhos, programas,
planos, projetas e pesquisas de educação e orien.:
tação do consumidor para aquisição e uso de bens
de consumo e serviços utilizados pela famflia;
III -lecionar no 39 grau as disciplinas específi--- -cas do currículo de formação do Economista Doinêstico, observadas as diSposições legais vigentes-~"

O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Fica aprovado o novci -texto da Convençã-o
Internacional para a Proteção dos Vegetais, assinada em
Roma, a 6 de dezembro de 1951, aprovada pelo Decreto
Legislativo n9 3, de 18 de maio de 1961, e promulgada
pelo Decreto n9 51.342, de 28 de outubro de 1961. O
novo texto incorpora as modificações aprovadas em novembro de 1979 durante a XX Sessão_ da Conferência dt>
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO.
ArL 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Vai-se
passar agora à apreciação dó requerimentõ de urgência,
·ij~o no Expediente, para o Projeto de Lei do Seriado n9
191, de 1984.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer'
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento passa-se à apreciação da
matéria.
Discussão, em primeiro turno, do -Projeto--de Lei
do Senado n9 191, de 1984, de iniciativa- do Senador
Carlos Chiarelli, que ..dispõe sobre o exercício da
profissão de EconomíStà:--Doméstico e dá outraS
providências". Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de EducaçãOCultura e de Legislação Saciai:
-

e

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição e
Justiça que serã lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
b Üdo o seguinte

PARECER
N• 134, de 1985
Da ComissiÔ de Constituiçio e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado ol' 191, de 1984, que "dispõe sobre o exerdclo da profissio de Economista Doméstico e d4 outras providências".
Relator: Senador Passos. Pôrto
O projeto, de autoria do eminente Senador Carlos
_ Chiar~Ili, estabelece no art. I"' que "o exercício no País,"

Segue, no âmbito ainda do artigo 19, parágrafo ú!lico
dispondo ser "direito do Economista Doméstico qcupar,
nas instituições de Ensino Superior, cargos de Di reta r,
Chefe de Departamentos e Coordenador de Cursps dt<.
E_cpogm_ijl__ ~ instituiçõeS públicas e privadas, ressalvadas as disposições de seus Regimentos Internos ou Estatutos".
·-o-art: 39; tiatando ainda da competência do Economista Doméstico, define, em prinCípio, o direito desse
profissional de integrar diferentes equipes de trabalho,
lOgo discririiinadas em sete alíneas. O conteúdo de uma
delas (b) merece destaque especial, tendo em vista a posiçãp regimental deste Órgão Técnico no exame da presente matéiiii. Refere-se a mencionada letra b a "planejamento, programação, supervisão, implantação, orientação, execução e avaliação de atividades de extensão e
_ desenvolvimento rural e urbano".
A justificativa QUe integra a proposição é lOnga e circunstanciada, historiando o surgimento do profissional
d~; que o mesmo se ocupa no contexto brasileiro, sua presente atividade, exercida em diferentes setores bem caracterizados, argumento à conveniência e necessidade de
uma pronta regulamentação desse exercício.
=-o _exame do projeto em profundidade, no mérito, serã
feito pelas Comissões de Educação e Cultura e de Legislação Social. Não obstante, a esta Comissão de Consti- ·
tuição e ~ustiça cabe. t~mbém opinar sobre a razoabilidade di ffiedTdã proposta, em obdiência ao artigo 100, item
11, ·do Regimento Interno desta Casa.
os_ objetivos da propositura são justos e oportunoS.
Todavia, identificamos impropriedades- red8.cioiiais e
técnicas na letra d do artigo 19 da proposição, em todo o
texto de seu artigo 29 e na letra b do artigo 39.
Para a letra d do artigo I"', achamOs necessãria uma
forma redacional mais explícita, dentro, aliãs, da norma
para idênticos fins jâ adotados em leis diversas, regula~
mentadoras de atividades profissionais.
Quanto ao art. 29, consideramos exorbitantes em alguns pontos a redação empregada e achamos conveniente, em atendimento aos próprios fins do projeto, ajustálo com clareza a uma perfeita caracterização de direitos
do Economista- Doméstico e de sua área de atividade
profissional. Finalmente, a letra b, constante do art. 39,
deve ser cancelada, pelo fato de seu conteúdo ser repetitivo do que_ estã prescrito na letra a do mesmo artigo.
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_ Reconhec"emos, assim, a constitucionalidade, a juridicidade e a técníCa legislativa do Projeto de Lei examinado, com a adoção das seguintes emendas:

EMENDA N• I -

CCJ

Dê--se à letra d, do art. l"' do PLS n9191f84, a seguinte
redação:
"d) aos que, embora não diplomados nos termos. das alíneas a, b e c deste artigo, venham exercendo as atividades de Economista D_oméstico comprovada e ininterruptamente, por mais de 5 (cinco)
anos, contando que possuam formação superior, até
a data da publicação desta lei."

EMENDA N• 2 -

CCJ

Dê-se ao artigo 2'l do PLS n"' 191/84, a seguinte redação;
..Art. 29 É da competência do Economista Doméstico:
1 - planejar, elaborar, programar, implantar,
dirigir, coordenar, orientar, controlar, supervisionar, executar, analisar e avaliar estudos, trabalhos,
programas! planos, projetas e pesquisas em Economia DoméStica e Educação Familiar ou concernentes ao atendimento daS necessidades básicas da
família e outros grupos, na comunidade, nas instituições públicas e privadas;
I I - planejar, elaborar, implantar, dirigir, coordenar, orientar, controlar, supervisionar, execUtar,
analisar e avaliar estudos, trabalhos, programas,
planos, projetas e pesquisas de educação e orientação do consumidor para aquisição -e uso de bens
de consumo e serviços utilizados pela família e outros grupos nas instituições públicas e privadas;
Parágrafo-· únícó. -()exe-rcício das atribuições
constantes deste artigo é êondicionado ao currículo
ifetivamente realizado, ressalvada a situação dos
abrangidos pela alínea d do art. 19 desta lei."

EMENDA N9 3 -

CCJ

Elimine-se a alínea b do art. 39 reordenando-se as demais.
Sala das Comissões, em 22 de novembro de 1984.Helvidlo Nunes~ Presidente - Passos Pôrto, Relator Enéa~t Faria - Hélio Guelros -José lgnliclp Ferreira Guilherme Palmeira- Jutahy Magalhães- José Fragelli - Moacyr Duarte.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- O parecer da Comissão de COnstituição e Justiça conclui pela
constitucionalidade e juridicidade do projeto, com três emendas que apresenta, de n% 1 a 3.
Solicito ao nobre Senador Aderbal Jurema o parecer
da Comissão de Educação e Cultura.
O SR-ADERBALJUREMA (PFL- PE. Para emitir
parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Da Comissão de Educaçio e Cultura, sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 191, de 1984, que 11dispõe
SObre o exercício da profissão de Economista Domés-tif:o e dá outras providências".
Relator: Senador Aderbal Jurema
O Projeto de Lei, de autoria do preclaro Senador Carlos Chiarelli, estabelece, em seu artigo 19, que o exercício
da profissão de Economista Doméstico é assegurado:
a) aos bacharéis em Ciências Domésticas, Economia
Dom~tica, Educação Familiar, diplomados por estabelecimento de ensino superior, oficiais e reconhecidos;
b) aos diplomados em curso similares no exterior, após a revalid?ção do diploma, de acordo com a legislação em vigor;
c) aos licenciados em Ciências Domésticas, Economia
Doméstica, Educação Familiar, com licenciatura plena,
realizada até a data de publicação desta Lei, em estabelecimentos de ensino superior, oficiais e reconhecidos;
d) aos que, embora não diplomados nos termos das
al_íneas a, b e c, venham exercendo efetivamente, há mais r
de 5 (cinco) anos, atividades de Economista Doméstico,
até a data da publicação desta Lei.
A competência do Economista Doméstico se refere a
estudos, trabalhos, programas, planos, projetas e pesquisas de educação e orientação em Economia Domést_ica.
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incluindo o emergente e relevante campo da Educação
do Consumidor (art. 2~>). Assegura, ainda, o direito de o
Economista Doméstico lecionar no ensino de 3'<' grau as
disciplinas específicas do seu currículo formativo, bem
como de integrar equipes interdisciPlinares de trabalho,
com variados objetivos (art. 3Q),
A justificativa da proposição é circunstanciada e am·
piamente baseada e~ dados sobre a formação e o trabalho do Economistã, Doméstico. Tal justificativa frlsa que
este profissional começou suas atividade~ no apósguerra, em serviços de extensão rural. atualmente ex;istem doze cursos espalhados por quatro das cinco Grandes Regiões do País. Em 1966 o Senhor Ministro da Educação e Cultura homologou o currículo mínimo da licenciatura plena em Economia _Doméstica, destinado a for~
mar professores para o ensino de J<l e 2<1 graus. Hoje, se·
gundo levantamento do mercado de trabalho, realizado
pela Associação Brasileira de Economistas Domésticos,
os profissionais desenvolvem suas atividades nos importantes campos do magistério, pesquisa, desenvolvimento
rural e urbano, educação_ do consumidor, alimentação_e
__
promoção social.
Tendo em vista que a jurisp-rudência sobre regulamentação profissional, no âmbito do Mini~tério__ da Educação, cristalizou-se a partir do festejado Parecer n<1
835/65 do Conselho Federal de Educação, valemo-nos
de seus critérios básicOs para analisar a presente proposição. Desta forma, a primeira questão a examinar ê se a
profissão estã definida e seu campo delimitado. Conforme a própria justificativa dó prOjeto -alude, a profissão
tem uma vida de quase quarenta anos no Brasil, iniCiada
nos serviços de extensão rural. Embora ainda hoje em
parte ligada às universidades rurais, a profissão pãssou
também a abranger a realidade urbana e encontrou guarida nos currículos de educação formal. O número de
profissionais é ponderável e demonstra o inter~se social
pela profissão.
____ _
Em conseqüência, o perfil do Economista Doméstico
foi levantado já na primeira edição da Classificação Brasileira de Ocupações, elaborada pelo Ministério do Trabalho. A profissão, alêm disto, baseia-se um corpo de conhecimento bem delimitado, embora recente,_Sua CO.m'!tituição se deve á aplicação de várias ciências à busca de
soluções para prob[ema da vida familiar:Certamente sua
identidade_ não se baseia no domínio de um só campo
cientifico, nias resulta da convergência de vãrias contribuições para um grupo específico de problemas da Yida
humana. O mesmo ocorre com outras profissões hoje ni-_
tidamente estabelecidas, a exemplo da de assistente social. Por o_utro lado, tal corpo de conhecimentos é orga.niz:ado, transmitido e renovado sobretudo pelos seus
profissionais em locl próprios, que são as instituições de
ensino superior a ele dedicadas. Ademais, o grupo profissional possui associação própria para tratamento de
problemas técnicos e profissionais.
___ _
Uma qll~stão de ickntidade consiste na delimitação
com o campo da economia e a profissão de economista.
Conforme exprime muito bem o Parecer n~> 1.828/75 do
egrêgio Conselho F~deral de Educação, embora se possa
discutir a propriedade da denominação Economista Doméstico, esta profissão em nada interfere n_a profissão de
Economista. E o que, inclusive, a Classificação Brasileira
de Ocupações deixa patente. No entanto, vale notar junto com o relator do citado parecer, que a Economia Doméstica é a antecessora da Ciência Ecortômica comotal,
visto que a rafz grega da palavra (oikos=casa) traduz a idéia de domesticidade.
Assim, a atividade pré-existe à lei, dela nãõ- dependendo para ser artificio-samente criada ou mantida,. Sua regulamentação corresponde a necessidade reais de proteger os interesses da sociedade. Neste sentido, o privilégio
do exercício profissional deve ser conferido aos que possuem a necessária . habilitação científica e têcnica.
Levando-se em conta a re1ativa vizinhança entre conhecimento leigo e o corpo de conhecimentos inerente à profissão, torna-se ainda mais necessário clarificar quem está e quem não está credenciado a exercê-la.
O Projeta· de Lei atende a estes critêrios, distinguindo
as funções peculiares ao economista doméstico (atribuições exclusivas) das que devem ser partilhadas com
outros profissionais (cuidado, aliás, recomendado pelo
Parecer n"' 567/73-CLN do Conselho Federal de Educação, relativo a outra proposição). Deste modo, não
torna privativa a a"Ção de inte,srar equipes, porém marca
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a necessária presença dos Economistas Domésticos em
tarefas que devem ser interdisciplinares. Ou seja,
conjugam-se especialização e interdisciplinar idade como
convém á complexidade da ciência e técnica. Dispositivo
semelhante aCha-se insCritO na Lei n~> 6.888, de lO de dezembro de 1980, que trata do exercício da -profissão de
sociólogo.
O Projeto estabelece ainda o direito a lecionar no ensi·
no de 3"' grau as disciplinas específicas do currículo for~
mativo do Economista Doméstico. E silencia sobre o
magistério a nível de-1"' e 2' graus porque este direito é
ã·ssegurad~ desde -IoiiB:a data aos licenciados em Economia DÕméstica.
Este fato suscita outra questão relevante: a da titulação dos profissionais. É possível formar Economistas
Domésti__cos em cursos de licenciatura destinados à preparação do magistério, como é o caso dos cursos hoje reconhecidos nos termos da Portaria n<1 191/66 do Ministério da Educação e Cultura? Ou só ê pOsSível formar
tais profissionais em bacharelados? A história das nossas
--Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras mostr_a-nos
que o bacharelado nasceu com currículo próprio e a licenciatura, sem currículo. Embora destinada à formação
de professores, estas faculdades também ofereceram ao
País profissionais que o desenvolvimento requeria, como
físicos, químicos, sociólogicos, etc. Na penosa busca da
integração entre conteúdo e método, a partir das Indicações n~'s 22/73 e 23/73 do egrégio Conselho Federal de
Educação, foi desatrelada a correspondência tradicional
entre os bacharelados e as habilitações específicas pelas
quais vinham sendo designadas as licenciatur_as. No entanto, o curso de Economia Doméstica apresenta importantes particularidades, pois, desde o seu início no Brasil,
teve ca_rá_ter profissionalizante. Muito antes de se formarem professores para o ensino regular através da licenciatur~, os cursos estavam voltados para o trabalho de
extensão rural. Tais bacharelados nunca se revestiram -de
caráter dominantemente acadêmico, isto é, voltados
para o ensino superior e a pesquisa. Ao contrário, seu
destino sempre foi o de preparar um tipo de extensionista rural e outros elementos de aplicação técnica que não
se voltam predominantemente para a universidade. Esta
é a realidade do mercado de trabalho.
Situação análoga é a da profissão de sociólogo. Nos
termos da citada Lei n'>' 6.888, de lO de dezembro de
1980, o exercício da profissão é assegurado, entre 01.,1tros,
aos bacha_rê:i_s_ e aos licenciados em Sociologia e Política e
Ciências Sociais (art. l 9). A licenciatura inclui- e procu·
ra integrar o coriteúdo e o método. Nã9 se pode imaginar, numa licenciatura, o mêtodo esvaziado do seu conteúdo. Ora, para o exercício profissional que não inclua
o magistério basta o conteúdo. Assim, o licenciado, que
pode o mais, pode também o menos, ou seja, exercer a
profissãO não docente, nos casos em tela as de Sociólogo
e de Economista Doméstíca. Em Economia Doméstica
espec_i ricamente não existe, nos termos da Portaria n<1
191/66 do Ministério da Educação e Cultura, a distinção
entre bacharelado e tiçenciatura. No entanto, é patente a
presença do conteúdo em seus currículos ,mínimo e ple_nos. Tal elemento entre bacharelado correspondente à licenciatura pfena, efetua-se o reconhecimento automático
do primeiro com base na equivalência com a última (Pareceres n'>'s 44/72 e 3_3 /80 do Conselho Federal de Edu·
cação).
AS-slm, julgamos exc.essivamente zeloza a restrição
con-stante da alínea c, do artigo J'i' do projeto de lei em te- lã. Ademais, a redação das alíneas a e c do mesmo artigo
não deixa claro se os diplomados devem sê-lo por estabe~
lecimentos de ensino superíor oficiais efou particulares.
Como os cursos de instituições oficiais de ensino- superior devem também ser reconhecidos, não fica patente se
o direito do exercício profissional é conferido somente a
estes e não aos portadores de diplomas de instituições
particulares, cujos cursos são devidamente reconhecidos
pelo Ministério da Educação. Propomos, portanto, e·
menda modificativa.
Por último, tendo em vista as inform·ações por riós co~
lig-idas sobre os cursOs de Ciências Domésticas, Economia Doméstica e Educação Familiar, julgamos que os
currículos atendem às necessidades mínimas doS prOfissionais em causa no que se refere às competências enu~
meradas pelo artigo 2'>', item IT, do presente projeto di
lei. Desta forma, embora discordando d~ do4ta Comis..

são de Constituição e Justiça, propomos a adoção de subemenda, que visa a restaurar o texto original.
Considerando-se, pois, que a proposição atende aos
altos objetivos a que se propõe, somos pela aprovação
do Projeto de Lei n'>' 191, de 1984, com a adoção seguintes subemendas:
EMENDA No 4-CEC

Dê-se a seguinte redação ao artigo I'>', alínea a e cdo
PLS no )91/84:
a) aos bacharêis em Ciências Domésticas, Economia
Doméstica, Educação Familiar, diplomados por estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos;
b) aos licenciados em Economia Doméstica, portadores de diplomas de licenciatura plena expedidos por estabelecimentos de ensino superior oficiaís ou reConhecidos;
SUBEMEND!i À EMENDA No 2-CCJ

Suprima-se o parágrafo único do artigo 2'>' da Emenda
n"' 2-CCJ.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- O parecer da Comissão de Educação e Cultura conclui favoravelmente ao projeto e às emendas da Comissão de
Constituição e Justiça, apresentando Emenda n"' 4 e Subemenda à Emenda n"' 2 da Comissão de Cons_tltJJ_ição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE {Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra, para proferir o parecer da Comissão de
Legisl_açã?_Social, ao n_obr~ Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para emitir parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Propõe o eminente Senador Carlos Chiarelli, pelo presente Projeto de Ieí, a regulamentação do exercícío da
profissão de Economista Doméstico, assim entendido_ aquele que planeja, pesquisa, orienta o consumidor para a
aquisição e uso de bens de consumo eserviços utiliz~dos
pela famíiia.
Em ampla e bem fundamentada "Justificativa", sustenta o Autor que:

"Com a implãntação do serviço de Extensão Rural no Brasil, em 1948, sentiu-se necessidade de profissional qualificado, para atuar junto às família!)
rurais, desenvolvendo atividades de natureza educativa nas seguintes áreas: aUmentação e nutrição,
saúde, vestuário, habitação, administração do lar e
outras correlatas."
"Com o objetivo de preparar esse profissional
para atender às necessidades básicas da família rural, foi implantada, em 1952, a primeira Escola Superior de Ciências Domésticas, na Universidade
Rural do Estado de Minas Gerais, hoje Universidade Rural de Viçosa. Em 1960, a Universidade Rural
do Sul, atual Universidade Federal d_e_F:elotas, Rio
Grande do Sul, criou semelhante curso, com a mesma finalidade,"
Cita a seguir, os numerosos cursos universitáríos de
formação profissional em diversos Estados do País, O
que veio a dar ensejo, aos diplomados, à Cf:?nstituição da
Associação Brasileira dt: Economistas Domésticos, com
sede em Viçosa, MG, hoje miada à Federação Internacional de Economia Familiar, sediada em Bo_ulogne, na
França.
Face ao papel relevante que a profissão veio a desempenhar na área rural, foi o seu campo de atuação se expandindo, naturalmente, para os grandes centros urbanos, e, com isso, trazendo novos aspectos e realidades
que tornaram necessária uma reformulação da ativídade
e dos seus próprios objetivos.
Assim) a Economia D_oméstíca abrange, hoje, como
área profissional, "atividades especialiazadas que integram conhe_cimentos e técnicas provenientes das ciências
exatas, biológicas, psicossociais, de tecnologia e das artes; visa ao desenvolvimento harmônico do homem em
seu ambiente físico e sócio-cultural; focaliza as interrelações familiares e o meio ambiente para efeito de análise, melhor utilização e desenvolvimento de recursos.
Por meio de valores human[sticos, procura proporcionar
às famflias oportunidades de desenvolver e dinamizar
·suas potencialidades, visando à melhoria da qualidade
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de vida e à efetiva participação do homem no -coiltextO
sócio-econômico."

O Projeto atende aos pressupostos legais indispensáveis a uma regulamentação profissiOnal. lnstitui oficialmente os cursos de bacharelado em CiênciaS Domésticas; cuida da revalidação dos diplomas expeqidos no ex-

terior; da licenciatura, do magistério e do provisiOna-l
menta dos atuais profissionais que, embora não diplomados, jâ vêm exercendo a atividade há mais -de cinco a-'
nos.
Ante estas considerações e por considerar o Projeto
pertinente e oportuno, opinamos pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha) -

Os

pareceres são favoráveis ao projeto e às emendas.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, das emendas e subemenda, em primeiro
turno.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão,,
Em votação o projeto, sem prijuízó daS elnendas e da
subemenda.
Os senhores Senadores que o aprovam queiram Permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
__
___
_ _
Em votação as Emendas de n9s I 3 da Comissão de
Constituição e Justiça e n9 4 da Comissão de Educação e
Cu1tura, com parecer faVOi'âvel.
Os Senhores Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estão aprovadas.
Em votação a Emenda n9 2 da ComiSsão de. Constituição e Justiça, com ressalva da subemenda a ela apresentada.
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram perm:inecer sentados. (Pausa.)
Estâ aprovada.
_
_
____ _
Em votação a Suberilt:mda da Comissão de-EducaçãO eCultura.
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
A matéria vai à ComissãO de Redação, a fim de redigir
o vencido para o segundo turno regimental.

e

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Es-

tando a proposição em regime de urgência, passa-se imediatamente a sua apreciação em segundo turno.
Discussão, em segundo turno, do PrõjetO- de Lei
do Senado n9 191, de 1984, que dispõe sobre o exercício da profissãp de Economista Dori1éstiCo" e dã
outras providências; dependendo de parecer da Comissão de Redação.
Sobre a mesa, parecer da Comissãõ- de Redação que
serã lido pelo Sr. 19-Secretário.

b lido o seguinte

PARECER
N• 135, de 1985
Redaçio do vencido, para o 29 turno regimentai,
do Projeto de Lei do Senado n9 191, de 1984.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o 29
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n9 191, de
1984, que dispõe sobre o exercíciO da profissão_ de Economista. Doméstico, e dâ outras providências.
.
Sala das Sessões, em 12 de junho de 1985.- Américo
de Souza, Presidente - Saldanha Der:zi, Relator ..;.... Oc-üvlo Cardoso.

ANEXO AO PARECER N• 135. DE 1985
Redação do vencldo 1 para o 29 turno regimental,
do Projeto de Lei do Sefl::.:" ~ 191, de 1984, que dispõe sobre o exercfclo da prof'IMio de Economista Doméstico e d6 outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 O exercício, no País, da profissão de Economista Doméstico, observadas as condiç_ões de habili~
tação e as demais exigências legais, é assegurado~ -, ~

a) aos bacharéis em Ciências Domésticas, Economia
Doméstica Educação Familiar, diplomados por estabelecimentos 'de énsino superior, oficiais ou reconhecidos;
b) aos diplomados em curso similar no exv:rior, após
a revalidação do diploma, de acordo com a legislação em
vigor;
_
.
-c) aoS licenciados em Econ'?'mia Doméstica, portadores de diplomas de licenciatura Plena expedídos __por estabelecimentos de ensino superior oficiais ou reconhecidos·
d) aos que, embora não diplomados nos termo~ ?~s
alíneas a, b e c deste artigo, venham exercendo ~s .atlVldades de Economista Doméstico comprovada e mmterruptamente, por mais de.5 (cinco) anos, contan~o q~e
possuam formação supenor, até a data da pubhcaçao
d~ta lei.
__
_
Art. 29 ~ da competência do Economista Domésti~

-=

I - planejar, elaborar, programar, implantar, dirigir,
coordenar, orientar, controlar, supervisionar, executar,
analisar e avaliar estudos. trabalhos. programas, planos,
projetas e _pes9uisas em Economia Doméstica e Educação Familiar ou concernentes ao atendimento das necessidades básicas da família ê outros grupos, na comunidade, nas instituições- públicas e privadas;
n- planejar, elaborar, implantar, dirigir, coordenar,
orientar,_ controlar, supervisionar, executar, analisar e
avaliar estudos, trabalhos, programas, planos, projetas e
pesquisas de ed~cação e orientação do consumidor para
aquisição e uso de bens de consumo e serviços utilizados
pela famflia e outros grupos nas instituições públicas e
privadas.
Art. 39 Compete também ao Economista Doméstico
integrar eq).lipes de:
a) planejamento, programação, supervisão, implantação, orientação, execução e avaliação de atívidades de'
extensão e desenvolvimento rural e urbano;
b) planejamento, elaboração, programação, implantação, direção, coordenação, orientação, controle, supervisão, execução, análise e avaliação de estudo, ti-abalho, programa, plano, pesquisa, projeto nacional, estadual, regional ou setorial que interfiram na qualidade de
vida da família;
c) planejamento e coordenação de atividades relativas
à elaboração de cardápios balanceados e de custo mínimo para comunidades sadias;
d) assessoramento de projetas destinados ao desenvolvimento de produtos e serviços, estabelecimento de
parâmetros de qualidade e controle de qualidade de produtos e serviços de consumo doméstico;
e) planejamento, supervisão e orientação de serviços
de modelagem e produção de vestuário;
f) administração de atividades de apoio às funções de
SlibSiStênCüi-d~l" família na comunidade;
· g) planejamento, orientação; supervisão e execução
de programas de atendimento ao desenvolvimento integral da criança e assistência a outros grupos vulneráveis,
em instituições -públicas e privadas.
Art. 49 _ O exerclcio da profissão de Economista Doméstico requer prévio registro no órgão competente do
Ministério do Trabalho e se fará mediante apresentação
de documento comprobatóiio de conclusão dos cursos
previstos nas alíneas a, b e c do art. J9 ou a comprovação
de que vem exercendo a profissão, na forma da álínea d,
també:m, do art. 19 desta lei.
Parágrafo único. Para os casos de profissiomüs t_ncluídos na alínea d do art. 19 desta lei, a regulan:entaçao
desta Lei disporá sobre os me~os e modo~. da d!!Vtda co~
provação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias~ a partir
da data da respectiva publicação.
_
.
Art. 59 O Poder Executivo regulamentará esta le1 no~
prazo drb 60 (sessenta) dias. .
_
.
Art. (59 Esta lei entra em vtgor na data de Sl,!.a pubh·

ca~~·.

79 Revogam-se as disposições em contrãrio.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Em

discussão o projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
_
Encerrada a discussão em segundo turno, o projeto é
considerado definitivamente aprovado, nos termos do
art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Há oradores inscritos~
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson CarneirO.

O SR. NELSON CARNEffiO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Congressistas:
A Consolidação das Leis do Trabalho, configurando
uma codificação quase cinqUentenãria, está exigindo,_hâ
bastante tempo, uma reformulação por inteiro e,- uma
vez que o Poder Executivo parce -demorar-se, na elaboração dos fundamentos dessa reforma, poderia o Coo~
gresso Nacional, por intermêdio de uma Comissão Mista, tratar do assunto, com a autoridade que ninguêm lhe
pode negar.
Enquanto não se tomam providências nesse sentido,
continuaremos a apontar as falhas dessa consolidaçilo,
na.esperança de que possam ser, eventualmente, corrigi·
das, pelo encaminhamento, a esta Casa, da competente
Mensagem do Executivo.
Pensamos que não haverá um pacto soClal firme e duradouro, se mantida, integralmente, a CLT, cheia de imperfeições, provocando, insistentemente, a reação dos
trabalhadores a vários dos seus dispositivos.
Recentemente, recebemos, do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem Técnicos, Duchistas, Massagistas e
empregados em Hospitais e Casas de Saúde de Juiz de
Fora, entidade com sede própria e que mantém_ atllbulatório médico e odontológico em convênio com o 1NAMPS, a respeito da situação dos agentes biológicos,
que deveriam estar classificados no iteill,, ..insalubridade
de grau médiv", sob a alegação de que não se expõem, de
mAneira permanente, ao contato com os portadores de
doenças infecto-contagiosas, nem têm anotados nos contratos de trabalho a exposição permanente aos agentes
insalubres.
O que ocorre naquela, como na maioria das cidades
do interior, é que, não havendo isolamentos nos hospitais, os enfermeiros, técnicos, duchistas e massagistas es-tão em contato, durante todo o período de trabalho, com
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas. Aliás, está comprovado que a infecção hospitalar ~meaça
quantos trabalham nesses estabelecimentos, na htpótese
de ferimentos, de gripes, de resfriados, que se transformam em viroses perigosas e tantas vezes conduzem à
septicemia.
Nesses hospitais, não há como distinguir, na lida
diária, entre os dois tipos depckientes portadores ou não
de doenças infecto-contagiosas.
Diante disso, pleiteiam aqueles trabalhadores que o
caráter d<: ...permanente", citado na lei, seja substituído
por. "eventual", pois nenhum deles está livre de um contágio eventual.
Na t;!Sperança de que as autoridades do Ministério do
Trabalho estudem ess_e pleito, que nos parece de _intejra
justiça," esperando seja enviada ao Congresso a· competente Mensagem do Executivo, para hipotecar-lhe o nosso apoio.
Era o· qU-e -tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha)- Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVALBAPTISTA (PDS-SE. Pronun-

cia Oseguirite discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
A inauguração no dia 26 de maio passado da Adutora
.Presidente Tancredo Neves, - a mais extensa dos sistemas de adutora.s que o Governador João Alves Filho
vem construindo, - é um acontecimento digno de registro especial em virtude das dimensões e características
'desse empreendimento.
Com seus_ 285,50 Kms de extensão, a partír da captação o Rio São Francisco, o sistema recém-inaugurado
atenderá a cerca de 80.000 pessoas e 100.000 cabeças de

ga~~~ lU .Sedes rnuniCíp"ãis, 17 povoados e inúmeras loca-

lidadesimz·l~ntadas ao longo dos eixos adutores que terão assegurado o abastecimento d'água imprescindível
ao consumo das populações e dos rebanhos.
A-Adutora Presidente Tacredo Neves contribuirá, decisivamente para transformar a fisionomia da microrregião por ela,beneficiada:- o Alto Sertão sergipano,- eM
xatamente nas âreas mais atingidas pelo rlagelo das prolongadas estiagens.
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A Adutora Tancredo Neves, assim denominada pelo
Governador João Alv_es Filho como uma homenagem
especial de Sergipe tributada ao inesquecível Presidente
desaparecido, é um sistema integrado por 285,50 Km_ de
adutoras implantadas ern a_ç_o_e ferro fundido;_4_Estações
Elevatórias, inclusive a ·da captação; 27 reservatórioS, -a~
poiados e elevados, em concreto armado, num total de
8,395 ml, e cerca de 50 Km_der_edes de distribuição, implantadas em PVC rígído, com diâmetros variando eritre
50mm e 250mm.
O sistema poderã, á.lêm disso, ser ampliado à proporção em que as necessidades do abastecimento se expandirem.

Relembro, nesta ocasião, que este vitorioso programa
de adutoras, foi iniciado em 1968, à época em que como
Govenador do Estado, depois de visitar a Região era:
imperativo dar imediato início à primeira adutora então
construída, prosseguindo nos Governos posteriores até o
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presente momento. quando as adutoras passaram a

constituir sistemas integrados, como a melhor solução
para oS problemas de abastecimetno d'água, destinada
ao c_onsumo humano e dos rebanhos, bem como a prática das lavouras irrigadas.
- -Decorre desse fato a generalizada aceitação <ias menciorfados sistemas, que estão _sendo ampliados, na a tua!
gestão.
_

Ao felicitar o Governador João Alves Filho, o dinâmico secretário para Assuntos Hídricos, Dr. José Carlos
Machado, as equipes de técnicos e servidores da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), cumpr~ o dever
de acentuar a indiscutível importância do empreendimento, que representa a concretízação de umã. velha e
sempre renovada aspiração das populações do semiât(do sergipano, com as ciuais me congratulo-nesta oportunidade.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM
SEU DISCURSO:
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB - AM. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Seõ:adore$:
Conforme divulgou a Rede Globo de Televisão, em
seu p.oticiário matutino de ontem;-o Ministério das Mi~
naS e Enerifa vai desatiVar ou já teria desativado as
obras da Usina Hidrelétiica de Balbina, no Estado do Amazonas. Devem saber V. Ex~s, por experiência própria
em seus Estados, e o sabem, com certeza, de modo indiscutível, que a infra-estrutura energética ê o esteio funda- ·
mental de sobrevivência das sociedades, desde os remotos tempos da utilização do carro puxado a b_oi até a era
nuclear que estamos vivendo.
A região amazónica detém o mais rico potencial enérgético do mundo, Estranhamente, o Estado do Amazo~
nas, localizado no centro da irande bacia amazônica,
particularmente a cidade de Manaus, sua capital, não
dispõe de um único gerador de energia de fonte hidraúli~
ca. O sistema de abastecimento de energia elétrica. de
Manaus é inteiramente equipado com unidades ~erado
ras termoelétricas com base em combustíveis derivados
dO petró1eo. Para suprir essa grave contradição e, o que é
pior, essa gravíssima enfermidade energética no meu Estado, projetou o Governo Federal, nos idos de 1973, imediatamente depois da criação das Centrais Elétricas
do Norte 00 Brasil S.A. - ELETRONORTE, a construção de uma usina hidrelétrica na cachoeira de Balbina, no _rio Uatumã, que faz parte dos lacrimais hídricos
situados na margem esquerda do rio Amazonas, com a
finalidade de substituir o uso do petróleo pela âgua na
geração de energia elétrica para Ma naus. Isso, bem antes
dos grandes choques do petróleo mundial, que multiplicaram até por 30 vezes o preço do barril de petróleo importado.
Conforme relatório atuaiizado da ELETRONORTE
(atualizado até 30 de abril cio ano em curso); o atendimento atual de Ma naus é feito atravês de um parque térmico de 352 MW de potência insta1ada que, efetivamente, por questões climáticas reduz-se a 320 MW. Entretanto, até que 4 unidades da UTE ELECTRON estejam recuperadas, a potência efetiva fica reduzida de 72 MW. A
elevada idade média de algumas unidades (UTM- I) deste parqueelétrico, tem exigido, além das constantes atividades de manutenção, uma excessiva importação de
peças de reposição. -A dificuldade de importação de
peças para manutenção em passado recente acarretou
condição de atendimento fortemente vulnerável que provocou racionamentos no primeiro semestre de 198_3, causando graves repercussões na vida de Ma naus. Tais condições persistirão atê a entrada em operação da UHE
BALBINA, cabendo ressaltar que quase todo o acréscimo de carga necessário terá que ser atendido à custa de
geração em turbinas a g(ls, consumindo óleo diesel.
A partir da entrada em operação do complexo gerador
de Balbina, no periodo de 1988 a 1993, será efetivada
uma substituição de geração termoelétrica à base de derivados de petróleo equivalente a 71.820 barris de petróleo
por dia (US$ 220 mil/dia), resultando numa economia
de divisas da ordem USI 4g0 milhões. Além disso, o sistema possibilitará o atendimento a grandes consumidores industriais, que não podem atualmente se estabelecer
na área por falta, não só de disponibilidade de energia,
como de c:onfiabilidade do sistema existente.
O estágio atual de construção da UHE BAL_BINA
permite afirmar que, assegurado o fluxo normal de recursos financeiros, o cronograma vigente (1 ~unidade de
50MW operando em abril de 1988) será integralmente
cumprido. Mais de 50% das obras civis principais estão
realizadas e os equipamentos eletromecânicos
encontram-se em adiantado estâgio de fabricação, com
vários componentes jâ entregues na obra.
O dispêndio total requerido para a UHE BALBINA e
seu Sistema de Transmissão é cie US$ 777·milhões.);: importante lembrar que a quase totaiidâde dos inve&timentos requeridos estão comprometidos com os contratos
vigentes relativos a serviços e fornecimentos. Para o .res~
tante_ do_ano de 19_85, deverão ser realizados na usina dispêndios de US$ 172, I milhões, dos quais USS 118,4 milhões serão destinados às obras civis. Para o Sistema de
Transmissão, estão previstos, ainda em 85, inVe$timentos
de US$ 33,1 milhões.
.
O cotejamento econômico das alternativas de atendimen_to ao ~er~ado de ~anaus·mostra que a UHE BAL-
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BINA, apesar de requerer elevados investimentos, ê mais
atrativ~ economícamen~_qu~_ a_ _alternativa de geração
térmica.
À viabilidade econômica da UHE BALBINA aliam-se
os benefícios indiretos, "rião atribuídos ao setor elétrico,

resultantes deste investimento, tais com-o possibilídade
de ocupação e colonização de áreas a partir da estrada de
acesso às obras, com 70 KM de extensão, assistência médica Legular com a implantação de hospital; formação
escolar nos estabelecimentos de ensino construídos; for-

mação e treinamento de mão-de-obra especializada, além dos empregos diretos gerados, em média superior a
4.000 (sem contar os dependentes familiares), por um
prazo mínimo de4anos. Em outras regiões do País, estes
custos podem ser rateados com diversos órgãos da administração federal, estadual ou municipal, ou integralmente realizados por estes órgãos, fazendo com que os
custos dos empreendimentos nas diversas regiões_do País
não sejam diretamente comparáveis.
Como podem ver os senhores, a paralisação de Balbina constitui crime contia o Estaao do Amazonas, diante
de que protesto veementemente. Já ceifaram a indústria
de informática na Zona Franca de Manaus, em hora esse
ceifamento esteja fadado à vida curta, eis que, quando
do próximo encaminhamento do J Plano Nacional de Informática ao Congresso Nacional, que deverá ocorrer
até o próximo mês de agosto, oSe-nado e para tanto já existe o consenso quase unânime entre as bancadas do
Norte, Nordeste e Centro.:Oeste fará restaurar, com certeza, o pólo da informática de Manaus, porque já percebeu o Senado, alertado por meus sucessivos discursos
sobre o assunto, que, caindo Ma naus, cairão o Nordeste
e o Centro-Oeste, e s_omerite O -riquíssimõ e poderoso
Centro-Sill deterá o monopólio proibid_o por lei do setor
de informática.
·
O Amazoitas não aceita maEi- esSa diScrinl.iriação representada pelo golpe sobre Balbina, sobretudo porque
os recursos destinados à hidrelétrica amazonense estão
sendo desviados para ltaipu, isto é, para o SuL
O Amazonas nào aceita e, por minha voz, reage_ e protesta. E espero que o Governo da Nova República não
revogue os compromissos assumídos pelo saUdoSo Presidente Tancredo Neves em relação a9 Amazonas,_deter_minando imediatamente a continuação- das obras de Balbina.
Era o que tinha que dizer. (Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha) - Concedo a pa(avra ao nobre Senador Álvaro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB--, PR. Pronunçio<o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores;
É escancaradamente evidente que estâ em curso uma
campanha cuidadosa e deliberadamente conduzida para
tumultuar e obstaculizar os programas de reforma
econômico-sociai e de reorientação das estruturas produtivas brasileiras, que o Governo da Aliança Democrática- assumiu perante a Nação como seu c_ompromisso
fundamental.
Ninguém, honestamente, nega que as elevadas e injustificáveis taxas de juros praticadas no sistema financeiro
são uma das causas essenciais da instabilidade económica. Ninguém é capaz de contraditar o fato de que elas
têm influência decisiva sobre o montante da dívida interna e, por esta via, sobre a magnitude dos déficits públicos.
Entretanto, mesmo quem aceita istO' coino retófica,
mas usufrui das vantagens individuais e grupais destas
distorções, coloca-se nas primeiras fileiras dos·que verberam contra qualquer medida mais austera do Governo
para enfrentar e solucionar estes- prõblemas.
Do mesmo modo, posiCionam-se radicalmente contra
quaisquer reajustes salariais acíma O -miríimizado tN PC,
ategando que isto provoca mais inflação. Os jUfOS .e- os
ganhos financeiros exagerados, estes não são jamais ad--mitidos, na prática, cOino inflacionâríciS-.
Do mesmo modo, ainda, mobilizam-se contra o Projeto de Reforma Agrária, recém anunciado pelo Presidente
Sarney, através de cerrada campanha de propaganda
pela imprensa, através de inten~as ~tivi~ades de I~oby, a~
través mesmo de ações nitidamente subversivas de induzimento à Jiesordem.
Não há como fazer ouvidos moucos a tais deblaterações. Não há como fazer- vistas ~rossas-a tais CiSares
dos setort:S mais reacionários e conservadores do País.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

É preciso, Senhores Senadores, termos bem claro que
os_Yelhos slogans, as surradas escamoteações, as desgastadas e solertes campanhas de atemorização e de estigmatização de medidas racionalizadoras como sendo ofensivas ao bem público, jâ não têm lugar neste Brasil
dos anos oitenta. São anacronismos, ranço passadista,
que desmerecem a maturidade política da Nação e desrespeitam o sofrimento cotidiano do brasileiro pobre, subempi-egado, indignamente remunerado,_que, todavia,
contribui, a cada hora de trabalh-o suado, para o progresso_ do País e, por iniqUidade, para o enriqueciniento
privilegiado de uns_ poucos.

Pois como não aceitar essa postura cega diante da gravidade deste passo da História Brasileira? Como imaginar que este País possa ser próspero e ordeiro se a prosperidade é açambarcada por poucos e a ordem só puder
ser mantida com autoritarismo e repressão?
NãO precisamos servir·nos di! eruditas digressões
sobre princípios políticos, ou sofisticadas tOOrias económicas, para ver que este País precisa de mudanças, tão
urgentes como profundas e seriamente conduzidas. Basta abrlnnos os olhos_eas mentes para o que estâ em nosso redor.
Ainda neste domingo, dia 9, o Jornal do Brasil estampaya reportagem de_página inteira, sob a manchet.~. "Paraná E-mpo~reCe. Perde População e Propriedades".
Com. chamada ~stacada na primeira página charnativas ilustrações.
EnfasC- desmei'ecida? Alarmismo? Sensacionalismo
para vender jornal?"-Nem vale a pena o bizantinismO dC: discutir o porquê
da matéria. O que realmente interessa é saber se os fatos
relatados correspondem à realidade e qual a conseqüência que se pode tirar daí.
Dirão alguns: ~exagero destacar o que ocorre em pequenos municípios ou distritos, perdidos no meio de um
Estado que sedia uma das agriculturas mais modernizadas do País. Dirão outro~: os fatos são vçrdadeiros, mas
o que inlporta é o outro_ lado, róse<? aparentemente, do
progresso ~~pido e_ isp_~t~cula"r das regiõ~s mais ricas e
das cidades mais modernas.
ContUdo, o C:!_Ueé preciso não esCOnder, o qii"e ê preciso
afi~mar limpidamente ê que tanto progresso, como acontece em todo o Brasil, estâ vindo acompanhado de graves
e indesejáveis constnistes._ Estâ se fazendo -às custas de
cr~centes desequilíbrios e perigosas ~ensões sociais -latentes.
Senão vejamo~:
Cita-se o Município de Paissandu. Vizinho nove quilô- metros da pujante Maringá._De seus 12 mil habitantes,
nada menos de 3 mil são bóias-frias. Outra parcela considerável, de fato apenas se utiliza da cidade como dormitório; seus emPregos, sua vida diária, estão em Maringâ.
Seus filhos, os mais, idosos, os dependentes adultos não
empregados sobrecarregam os IY<!rcos serv:iços sociais e
comunitãrios deste Município. E este quadro se repete
em dezenas de Municípi-os semelhantes.
- Mui ta gente que deixou as áreas rurais - milhões
-como -jâ- relatamos antes é não seguiu para outras
fronteiras agrícolas, veio engrossar a população subinteg'rada às cidades de médio porte. Maringâ é um exemplo flagrante deste fenômeno. Na mesma reportagem·; hã uma afirmação incisiva de seu Prefeito;, "Não
queremos inchar. Queremos crescer ordenadamente. Por
isso, a nossa preocupação é fortalecer a cidade atravês da
Indústria, do Comércio e dos Serviços."
Londrina está no mesmo caso. Em poucos anos, a cidade viu explodirem 13 novos bairros, onde sobrevivem
mais de 09 mil favelados. E o que se_constata? Que um
qQartodelo::;s são ex,- proprietários rurais. Sua inviabilidade económica e sua penúria social e cultural se transla9a.m para o miol_o da: progresso discriminatório. Não
têm seu próprio espaço, suportam a submoradia pre~
cária, a escola acanhada. e ineficiente, o serviço de saúde
sobrecarregado.
São João do lvaí, por sua vez, também espelha a situação de outros municípios esvaziados economicamente_~ pas 4.200 proprie~<~:des agrícolas existentes em_ 1981,
restam hoje não mais do que 1.300. Informa-se que o
preço do a1_queíre despencou de Cr$ 30 milhões no ano
passado, para Çr$ 19 a 15 milhões neste ano. Nem pode
~-diferente; qual o pequeno produtor que poderia pagar tanto por um pedaço de terra? E não só pagar pela
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terra, mas financiar uma lavoura que torne rentâvel este
investimnento?
Sequer é possível arrendar a terra. _A brutal redução
do númerq de estabelecimentos e de área ocupada por
arrendatários e parceiros, nestes últimos dez anos, é prova cabal desta impossibilidade. Um contrato usual de arrendamento implica em entregar ao proprietário nada
menos de 30% da produção. E só estão disponíveis,
como relata o JB, áreas superiores a 100 alqueires. Onde.
pequeno_ produtor conseguirá fillanciamento - sem
lançar - em destinada aventura - para tocar um em~
preedimento deste porte?
Não é por acaso que registram mais de450 mil agricultores sem terra em nosso Estado. Nem e por outra razão
que a produção de alimentos bâsicos, no Paraná, hoje, se
encontra nos mesmos níveis registrados em 1973. Como
Conseqüência, a produção Per capita de feijão em nosso
País- e o Paraná chegou a produzir um terço da oferta
nacional -caiu d.e 23,7 quilogramas por habitante em
1970, para 16,2 kg por habitante em 1980 e, com algum
incentivo, aumentou para 19,6 kg por pessoa em 1984.
Aí estã um dos indicadores mais claros dos contrastes
e desequilíbr~os a que antes nos referimos. _O Paranâ, ao
mesmo tempo em que contribuí com cinco e meio milhões de toneladas de trigo e soja, só estâ podendo produzir mirradas 500 mil toneladas de feijão. O Brasil precisava de âlcool; o Pa:ranâ elevou sua área plantada com
cana-de-açucar de 90 mil hectares em 1981 para nada
menos de 130 mil hectares em 1984 e elevou a produção
de álcool.de 141 milhões de metros cúbicos para quase
500 milhões de metros cúbicos. O Brasil precisa também
urgentemente de alimentoss básicos; e a produção contiani.ta estagflada.
Adverte o Prefeito Tibério, lá de Lupionópolis.,. "Onde
entra o boi sai o homem! Ali ao lado, em Cafeara - o
nome é bem expressivo de seu passado de prosperidade
-hoje só hã 500 alqueires plantados com café; em contrapartida, hâ 12 mil alqueires utilizados para o pasto de
18 mil cabeças de gado. Sem dúvida nenhuma, o Brasil
também precisa de carne, de couro. Mas há maneiras
melhores de utilizar terras Ierteis e maneiras melhores de
desenvolVer a pecuária.
Na mesma reportagem, o Sec:retârio de Planejamento
da Prefeitura de Londrina coloca a questão central;....0
arroz, o feijão, o milho e outros produtos de alimentação
Sàõ consumidos por uma Nação com renda extremamente baix~ e mal distribuída. E os preços capazes de remunerar o seu produtor, seriam irisuportáveis para as elas~
ses de baixa renda".
~f está resumido o nó da questão. _E está aí, também,
claramente, a razão por que desservem ao País, pois atê
ofendem a consciência da Nação, as campanhas de
reaçã.o furibunda às mudanças. Temos o essencial para
alimentar e empregar a população pobre deste imenso gigante de pés de barro que é o Brasil: temos terras férteis,
temos agricultores capazes, temos climas diferenciados.
Mas temos também os obstâcutos mais terríveis: o extor~
sivo e especulativo preço da terra, os custos escorchantes
do crédíto para produção, os preços insuportáveis dos
insumos agrfcolas básicoS=-=-.. por sua vez, inflados pelos
cUStos fiir.anceiros de sua pToduçào e pelas distorções
monopolistas de sua oferta.
·
E se não bastasse, nossas estruturas de apoio ao pequeno produtor agropecuârio ou são acanhadas diante
do seu grande, embora declinante número, ou são minimiZadas em sua eficácia pela aprópriaçà_o de meios e recursos pelos mecanismos de apoio à produção para exportação, para energia e para utílização industrial, que
em geral se encontram em mãos dos grandes produtores.
E aqui está Outro ponto fundamental. Ninguém, em sã
consciência, iria propor que se desittivassem estes segmentos da estrutura agropecuãriã. Ao contrário, eles
precisam ser estimulados a obter as divisas que financiam nossas importações; podemos, Sem dúvida alcançar
a meta de 70 ou 80 milhões de toneladas de grãos, até
com os níveis atuais de produtividade. Mas não podemos alcançá-las com sacriffcio da produção de alimentos
básicos para o trabalhador, também manteremos os
nfVêiS atuais de Produção- energética; é perfeitamente
possível elevar o rendimento na destilação e diversificar
as fontes de matérias-primas, sem invadir terras de cultivo mais apropriadas ao milho, ao feijão, à fruticultura.
O algodão, por exemplo, poderia ter uma expansão con•
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siderável de cultivo, gerando empregos e assegurfJ.ndo es-

paços para o pequeno produtor associado.
As possibilidades técnicas são evidentes e imediatamente viabilizáveis, para um sustentado progresso agropecuãrio. Os potenciais jâ identificados pelo Governo
paranaense e em parte praticados dentro dos estritos limites que lhe deixam o centralismo das políticas agrícolas, dão uma excelente amostra do que pode ser feito em
várias partes do Brasil.
O de que mais carecemos, Sr. Presidente, Srs. Senado-

res, é de coragem política, de ímpeto politico, de união
das forças políticas realmente empenhadas no progress<f
do País, na elevação da qualidade de vida de nossa gente,

para arrostar o anti-patriotismo, os apetites egoísticos,
os interesses velados de individualistas, dos que se o~
põem às mudanças por que clama todo o Povo brasilei~

r o.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
OSR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Não.
hã mais oradores inscritos. Nada mais havendo a
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando pli.ra
a sessão · ordinãria de amanhã a seguinteORDEM DO DIA

REQUERIMENTO N• SI, DE 1985
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 57, de
1985, de autoria dos Lideres Gastão MUller e Moacyr
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regi~
mento Interno, urgência para o Ofício Sf2, de 1985, do
Governador do Estado do Rio Grande do Norte_, solici~
tando autorização do Senado Federal para realizar operação de Crédito externo no valor de cinqUenta milhões
de d6Jares.

2
REQUERIMENTO N• 58, DE 1985
Votação, em turno único; do Requerimento n~' 58, de
1985, de autoria dos Lideres Gastão MUller e Moacyr
Duarte, :solicitando, nos termos do art. 371, c, do Requerimento Interno, urgência para o Oficio n~' 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 no valor 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 Lçi_do Se-:
nado n9 26, de 1979, de autoria do Senado_r Orestes
Quércía, que acrescenta parágrafo ao Art. 517 da Consilidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n's 184 e 185, de 1984, daS Comissões:
-de Constitulçio e Jwttiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Legislação Sodal, favorável.
4

PROJETO DE LEI DO-SENÂilO N•

i, DE 1980

Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei do Senado n' 2, de 1980, de autoria dQ Senador Humbert9 t--ucena, que dispõe sobre a escolha ç a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob n's 747 e 748, de 1981, das Comissões:
-de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido, em separado do Senador
Moacyr Dal1a; e
'
- de Educaçlo e Cultura, favorável.

5
PROJETO DE LEIJ)O_SENADO N• 340, DE 19110
Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<:>340, de 1980, de autoria da Senadora Eunice Michiles, que acrescenta parágrafo único a·o art. 373 da
Consilidação das Leis do Trabalho, facultando à empre-

gada com prole o direito àjornada_de trabalho reduzida,
com remuneração proporcional, tendo
Pareceres, sob n"'s 445 a 447, de 1984, das Comissões:
- de Legislação Soclal, favorâvel; e
- df Finaoças~ contrário, com Vóto vencido, em separado, do Senador Jorge Kalume.
6

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 18, DE 19110
VotaÇão, em primeiro turnO (apreciação preliminar da
Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regi~
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 18 de
~980, de autoria do S~nad~r Itamar Franco, que dispõe
sQ~re aposentadoria especial do músico, tendo
~res, sob n"' 1.032, de-1980 e n~' 415, de 1984, da
Comissão:
-de Constltuiçio e JustiÇa, I~> Pronunciamento: pela
íriconstitucionalidade; 29 Pronunciamento: (reexame soli~
citado em Plenú:lo) - ratificando seu parecer anterior.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 320, DE 1980
Votaçio, emprimeiro turno (apreciação prelitriiilar 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,_gue revoga a Leí-n<1
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situaçã·ojuridica 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 Constltulçio e Justiça, pela injuridicidade.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha)"Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 56 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO- SR.
HELV[DIO NUNES NA SESSÃO DE li-6-85 E
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS - PL Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
; Ao chegar, ontem, do Piauí, um amigo de muita estima pediu minha antenç:ão para matéria publicada na e, dição do último domingo, no jornal O Globo: ..A hora
de assumir responsabilidades". Não vou, absolutamente,
fazer a leitura, na sua totalidade, da matéria publicada
pelo O Globo, mas desejo reproduzindo os pontos que
me parecem essenciais-, formular algumas considerações
sobre o impórtante documento. Pela importância desse
documento, pela serenidade com que estâ redigido e pela
magnitude da matéria nele versada, requeiro à Mesa o
considere parte írite&rante do -meti pronunciamento.
O ptimdTO póli:to que despertou minha atenção, no
artigo "A hora de assumir responsabilidades", é que está
assinado pelo presidente do Sistema Globo._ o que, de logo, nos dá a cer_teza e a segurança de que aquela Organi-zação; através da palavra do seu chefe maior, desejou firmar posição e assumir, de público, responsabilidade pelo
que escreveu e ofereceu à leitura do povo brasileiro.
O primeiro' ponto a ser destacado refere-se ao pacto.
Leio:
"O pacto nacional que o presidente tenciona agora promover foi firmado, hã vários meSes, pelo povo
nos grandes comícios da campanha sucessória, ratificado pela eleição de 15 de janeiro e, acima de tudo,
selado no ir~gico período da agonia e morte de Taocredo Neves, quando prevaleceram as normas constitudonais num clima de ordem e tranqüi1idade, nitidamente refletido no comportamento das multidões."
Clara a posição, perfeita a definição. Mas a imprensa
a cada hora refere, a cada instante fala, a cada minuto anuncia a necessidade do pacto.
O Presidente José Sarney foi eleito conjuntamente ao
Presidente Tancredo Neves. O PMDB, o PFL, o PTB, o
PT, o PDT e uma parte do PDS, todos estes partidos unidos, trabalhando com o mesmo objetivo, levaram Tan·
credo Neves e José Sarney à Presidência e à Vice-Presidência da Repúbl1Ca respectivamente.
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Quis o destino que, 12 horas antes da posse, uma inversão fosse feita, de tal sorte que assumiu, de acordo
com a Constítuição, Dr. José Sarney que, um mês e poucos dias após, em virtude do falecimento do Presidente
Tancredo Neves, assumiu definitivamente as rédias, os
encargos da Presidência da República.
Tenho para mim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
o novo Governo brasileiro é fruto, ê resultado de um
pacto. Logo, se há necessidade de novo acordo, se há necessidade de novo pacto, se é imperioso novo pactq, neste caso, é porque o anterior já desapareceu, é poique o
anterior já riãO Presta mais.
O segundo ponto focalizado pelo artigo do Dr, Roberto Marinho diz:
"A Nação não precisa mais reiterar que Se acha
unanimemente empenhada no pleno restabelecimento das instituições democráticas e na retomada
do seu desenvolvimento econômico e social. Todos
os segmentos da sociedade brasileira estão conscien~
tes de que esses objetivos, para serem atingidos, de-vetãb ser precedidos por claras definições de princí..
pios e límpidas opções sobre os rumos administrati~
vos a serem adotados."
Quais- -São os objetivos perseguidos pelo Govern_o?
Quais as normas mestras a orientarem o Governo? Quais
os t:l!vti.nhos que o Governo oferece aos brasileiros?
O jornalista João EmíliO Falcão, no Correio BruHimse de hoje, escreveu:
"Em menos de dois meses, considerando-se apenas o período posterior à morte de Tancredo Neves,
O Góvení.Q "Sarney já transmitiu ao Pais uma preocupante iinagem de açodamento e indecisão que,
por Ser contraditória, é mais grilve ainda.
Mesmo reconhecendo-se a personalidade de José
Sarney, ê forçoso reconhecer que o Governo não
tem definiçõesi navega conforme a maré. Não se
sabe a que porto deseja chegar e nem em que mar~
estã ·singrando. As contendas na tripulação da nau
gOvernamental são tão variadas que o barco parece
girar em redemoinho.
Q :Ministro_ do Planejamento recomend_a ba~ar
_os jUros, os técnicos do_ Banco Central se opõem e
fazem inSinuações perigosas, mas todos continuam
no cargo. Os Mio~stros discutem em torno das greves prejudiciaís à economia, mas tUdo parece solucionado com a red,ação de um projeto que não chega ao Congresso Nacional.n
Sei, toda a imprensa brasiliense o sabe e toda a classe
política proclama, que João Emílio Falcão Costa foi,
cumprindo a sua missão de jornalista, um daqueles que
mais desancaram o PDS, um daqueles que mais aplaudiram a aliança vitoriosa. A sua insuspeição, por canse..
guinte, é patente.
O ·Gtoi)p, no seu editorial de domingo, ainda afirma:
'"Antes de pensar rium ilusório pacto entre forças
políticas e grupos que se inspiram em posições ideológicas divergentes, impõe-se ao Governo t:elebrar
um pacto entre Ministros e autoridades dos diversos
escalões, não-somente nas disputas de cargos e atribuições cómo na escolha dos caminhos a serem seguidos."
Parece induvid_oso que, depois de decorridoS irês meses, já era tempo de termos os caminhos escolhidos e de
estar desenvolvendo um trabalho vigoroso para que o
País possa, de fato, retomar o rumo que lhe convém e
que a sociedade está a cobrar.
Sei que a atuat administração herdou vários proble-mas, he-rdou dificuldades, não apenas no campo legal,
mas no campo econômico, no campo financeiro e no
campo social -reconheço e proclamo.
Evidente que não me cabe assumir a responsabilidade
pe~o que foi feito ou deixou de ser feito no passado, porque jamais fui ouvido, jamais fui consultado.
A única coisa que se poderá dizer contra nós, hoje, é
que votamos quase todas as medidas propostas pelos
Governos anteriores. Mas também adianto, direi mesmo
respondo: votamos da mesma maneira que o Governo de
hoje estã votando, inclusive, matérias que nós, ontem,
não teríamos tido coragem de aprovar.
A propósito, e para ilustrar a última afirmação, ou tal-·
vez pata diminulr-lhe a gravidade faço referência à ini-
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ciatlva governamental que aqui chegou, propondo abertura de crédito de 900 bilhões para socorrer aos conglomerados do Sulbrasileiro e do HABITASUL.
O Presidente Sarney vetou, parcialmente, a matéria.
Mas os vetos não desfiguraram, absolutamente, aqUilO
que foi feito Pela maioria do Congresso Nacional que,
contrariando não apenas as leis mas todo o ordenamento
jurídico deste Pais, transformou mensagem de abertura
de crédito na criação de uma nova instituição bancária.
O projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional,
o projeto que foi aprovado por esta Casa, esse projeto, afirmo - sinto dificuldade em qualificá-lo, porque ele é
inqualificável -eu diria, é uma fraude às leis do País.
Defendo-me, por antecípação. Mas o Senador Helvfdio Nunes não o combateu!" Respndo: "combati!" Fui
o primeiro a combatê-lo quando aqui chegou, ou antes
de chegar ao Senado Federal, e saí deste recinto na hora
da votação, quando a Maioria, aquela mesma Maioria
que no passado apoiava as ações do_Governo, a mesma
Maioria disposta, nem sempre aguerrida, mas a Maioria
aqui estava para transformar a abertura de um crédito de
900 bilhões em um instrumento, atravês do qual, queira
ou não o Governo, diga ou negue o Governo, foi criada
uma nova entidade contrariando a Constituição, Contrariando as leis complementares, as leis ordinárias e o pró·prio Regimento da Casa. Nada foi esquecido, tudo foi
esmagado, para que uma nova entidade surgisse. E sur,giu através do art. 4"', o Banco Meridional do BrasiL
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HELVfDIO NUNES- Com muito prazer, eminente Senador.
O Sr. Hélio Guelros- Nobre Senador Helvídío Nunes, preocupa-me saber se estou ou não perturbando o
discurso de V. Ex~. e por isso é que estava muito caute!Qso no pedido do aparte, porque de maneira nenhuma
queria embaraçar V. Ex'

O SR. HELVfDIO NUNES- Jamais V. Ex' pertur•barã.

O Sr. Hélio Guelras- Muito grato a V. Ex• Mas, primeiro, vou me solidarizar e apoiar a parte in-icial do discurso de V. Ex•

O SR. HELVIDIO NUNES- Para mimjã ~o essencial.
O Sr. Hélio Gueiros- Acho que V, Ex• tem toda ra-

zão nessa crítica a essa estóría de pacto sociaL Acho que
o Presidente José Sarney, com todo o respeito que me
merece, está embarcando naquela mesma canoa do Pre.sidente Figueiredo da mão estendida. Todo dia ele dizia
para um jornal que estendia a mão e a Oposição não
queria. Ninguém entendia que estória de mão estendida
era essa, chegaram a dizer que ele estendia a direita porque ele era canhoto. Então ele disse: "Estendo as duas".
Quer dizer, uma séria de toliceS, nobre Senador Helvídio
Nunes, que não modificai-amem nada a paisagem política brasileira. Agora, para tristeza minha, vejo o eminente Presidente José Sarney com um sucedâneo, uma repetição dessa conversa do Presidente Figueiredo, e fica se
desdobrando e anunciando -ele próprio e seu~ Ministros - da necessidade desse pacto social. O primeiro
problema é saber decifrar o que é esse pacto social. Um
dia desses o nobre Senador, aliás da nossa Bancada de
Governo, já achou pouco o pacto social, ou achou muito, e já propôs um pacto moral. pacto social e é pacto
moral. Acho que o Presidente José Sarney deveria _acabar com esse -"negócio" de_ pacto. Vamos continuar a aliança com o seu programa, a Oposição com o seu programa. Vamos tentar acertar os caminhos e vamos deixar de criar palavras cabalísticas em torno das quais se
arma um noticiário no rádiO, jornal e televisão, que não
adianta coisa nenhuma para os destinos do Brasil. Esse é
o ponto em que eu concordo com o eminente Senador.
Agora, quanto ao fato de V. Ex• dizer que essa Bancada
de hoje faz a mesma coisa qUe a-B-ancada 'do Governo de
ontem, eu creio que V~ Ex' aí está ex8.gerando um pouco.
Na verdade V. Ex~ viu que o Governo mandou um projeto- e quero dar como exemplo o ponto referido Por V,
Ex' - esse caso do Sulbrasileiro. O Executivo inandOU
um projeto que foi totalmente desfigurado aqui no Senado, por sinal que está sendo até increpado por V. Ex•
de inconstitucional a mudança aqui. Logo, se nós muda-

e

mos tão radícialmente a ponto de, no ver de V. Ex', nós
termos infrin"gido a Constituição e o Regimento, é claro
que isso aqui não é uma Bancada que estâ acompanhando em tudo os projetas do Executivo. Por outro lado, o
que está havendo, na minha opinião, nobre Senador, é
um mecanismo democrático; o Poder Executivo mandou
um projeto de lei, o Congresso Nacional modificou-o seu
bel-prazer e o Executivo usando também de um poder
constitucional o vetou. E esse veto voltará ao Congresso
Nacional que terá condições de pôr abaixo, se entender
de colocar abaixo, e terá condições de aprovar, se entender que deve ser aprovado. Verifica, portanto, V. Ex.'
que não está havendo- como já disse aliás o nosso eminente Líder Humberto Lucena - um Partido ou uma
Bancada do "amém". Está havendo restrição. Não pode
haver restrição total, porque afinal de contas nós temos
q1:1e dar uma__ c_erta cobertura parlarl'!-entar aos atas do Executivo. Mas desde que nós entendamos que esse apoio
não pode ir até aonde pretende o Governo, nós iremos
negar-lhe, tranqüilamente, esse apoio. Desejo fazer Uma
o_bservac;.lo ao comentário lido por V. Ex• do ilustre e ilustrado jornalista do Correio Brazlllense, Sr. João
Emílio Falcão. Ele enxerga precipítação e moleza do atua) Governo e ao mesmo tempo diz que em três meses
foi eSsa a impressão deixada pelo Presidente José Sarney.
Quero dizer a V. Ex!-, nobre Senador Helvídio Nunes,
que são conceitos subjetivos. Cada um acha que está corretido demais, enquanto outros acham que estão correndo menos, e isto ê uma coisa da qual nem Deus escapa.
V. Exf pode verificar que nas conversas que V. Ex' mantém, muita gente diz um para o outro: "Como é que
Deus permite uma coisa desta? Deus não devia fazer isto
ou Deus não devia fazer aquilo ... " Então, se nem Deus,
meu caro Senador Helvídio Nunes, consegue ter a a pro;.:
v:açã·o unânime, de nós terráqueos e humanos, como é
que o ilustre Presidente José Sarney vai ter esta pretensão? 1!. claro que Sua Excelência não tem a pretensão de
acertar em tudo, e alguém pode achar que Sua Excelência está correndo demais ou alguém pode estar achando
que Sua Exelência pode estar marcando passos. Eu acho
que Sua Excelência, até agora, está tentando encontrar a
cadência certa. V. Ex• sabe, perfeitamente, que estamos
no iníCio de um Governo e todos nós, aqui, que já nos
casamos, sabemos que não é fácil a acomodação nos primeiros dias do casamento. Há sempre alguns problemas
para serem ajustados, algumas coisas que precisam ser
melhor ajeitadas e tudo o mais. No caso do Presidente
José Sarney é natur-al, tinto mais o que aconteceu com
Sua Excelência, eminente Senador Helvídio Nunes. O
que _aconteceu com ele foi um fenômeno que só existià,
no Piauí, nos -terii}:ws dos seus avós. Ele foi obrigado a
casar com uma moça escolhida por outro. Os Ministros
não foram realmente escolhidos. Ainda no tempo dos
seus avós, ou dos seus pais, no Piauí, os bisavós - me
sugere o ri obre Senador Nelson Carneiro- o noivo aparecia sem saber ainda- como Jacó com Labão o Raquel
-sem saber exatamente que noiva iria ter. E o Presidente Sarney, justiça se faça, não foi quem escolheu realmente as-noivas c_oril que veio a se casar. O Ministério,
sabe V. Ex•, não foi escolha pessoal do Presidente José
Sarney.
- O Sr. Moacyr Duarte -

~ por isso que o casamento

não está dando certo.

O Sr. Hélio Gueiros- t natural, assim sem querer dizer que o Presidente Sarney esteja achando feias ou rabujentas as noivas não escolhidaS por ele, é natural que
haja um processo mais demorado de ajustamento. Mas
estou apreciando, e vou continuar a apreciar o interessante estudo que V. Ex• está fazendo sobre a atual situação política e administrativa do País. Muito grato a
V. Ex•.
O SR. HELVfDIO NUNES - Eminente Senador
Hélio Gueiros, sabe V. Ex• que é sempre-Com muito agrado que recebo os apartes de V. Ex•. O agrado não desapareceu, embora eu tenha concedido um aparte e V,
Ex• fez um discurso paralelo.
O Sr. Moacyr Duarte os outros.

Aliás, brilhante como todos

_ O SR_. HELVfDIO NUNES -Não vou, em resposta
ao aparte com que V. Ex' me honrou, fazer nova referência ao jornalista João Emílio falcã9 Costa, muito menos
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ao divórcio que V. Ex• reconhece entre o Governo e o
Ministério; talvez o responsável por tudo isso seja o eminente, eminentíssimo Senador Nelson Carneiro, o autor
da lei do divórcio neste Pãís. Mas há três pontos, em relação aos quais eu gostaria de dar uma ligeira palavra, V.
Exf na defesa pode lançar mãos de argumentos, aos
qu'ãis-não tiodereffios mais recorrer. Mas é preciso fixar
que existe uma diferença muito grande, uma diferença
profUnda entre a antiga Oposição, entre o- antigo Governo e o atual Governo. Nós vivíamos num regime autoritário. V. Ext~s a cada dia diziam, afirmavam e chegavam
mesmo a gritar que nós estávamos vivendo numa negra
ditadura! Se é verdade o que V. Ex•s disseram, V. Ex•s
não podem deixar de reconhecer, em nosso favor, que
sofríamos coação moral. V. Ex's hoje, não! V. Ex~s hoje
vivem num regime de plena liberdade. Temos liberdade
para fazer ou deixar de fazer tudo neste País.

O Sr. Moacyr Duarte - Inclusive não comparecer ao
plenário.
O SR. HELVIDIO NUNES- Quanto à referência de
Qll:~ o proje_to_ foi modificado pelo Poder Legislativo,
sabe V. Ex• que nós não podemos acreditar na totalidade
dessa afirmação, porque este projeto aprovado pela Câmara e depois referendado -pelo Senado Federal, este
projeto
elaborado pelo Ministério. da Fazenda.

!9i"

O Sr. Moacyr Duarte- E aprovado por acordo de Lideranças.

O SR. HELVIDIO NUNES- Em terceiro lugar, V.
Ex' diz que nós aprovamos tudo. V. Ex•s agora, não.
Acho que até certo ponto V_,_ Ex' tem razão, mas com
uma observação ...

O Sr. Moacyr Duarte- Perfeito.
O SR. HEL'VlDIO NUNES- ... é que V. Exts discor-

dam do Governo no varejo, mas aprovam, cumprem no
atacado.
Tem V. Ex• o aparte, nobre Senador Nelson Carneiro.

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador Helvfdio
Nunes, se muitos pecados tivesse a Nova República, de
um estaria absolvida, porque revelou o brilhante parlamentar que V. Ex• o é._
O SR. HELVIDIO NUNES- Não apoiado.
O Sr. Nelson Carneiro- Contido até então, nas suas
manifestações políticas pelo dever de lealdade ao Governo a que prestava colabor:ição. Hoje V. Ex• é um destacado membro das fileiras da Oposição e só então o Senado começa a desobrir alêm daquele estudioso dos problemas da su~ terra, do brilhante orador, do lírico orador
sobre o poeta Costa e Silva, do agudo e oportuno aparteante desta Casa, mas sobretudo o homem dedicado aos
problemas da sua região, de todo Nordeste e especialmente o Piauí, começa a descobrir uma faceta para muitos desconhecida: a do orador oposicionista. E que orador? Esse magnífico orador sem maior ênfase, sereno, aM
guardando os apartes por mais prolongados que sejam,
com um sorriso nos lãbios e, príncipalmente, respondendo uma a uma as argüições que lhe são feitas. Felicito à
Nova República por haver propiciado a V. Ex• essa olportunidade de dar ao Congresso Nacional a demonstração daquele talento e daquelas virtudes oratórias Que
tinham sido contidas pelo Senador governista. Ainda
bem V. Ex~ continua nesta Casa e agora podemos julgálo, não só como o homem que apoiava o Governo, muitas vezes .constrangidamente, divergindo algumas vezes,
mas também c·omo outro homem: aquele que os piauienses devem conhecer melhor do que nós o conhecíamos.
Um homem que, nas barricadas da Oposição, se revela
um orador brilhante, calmo, sereno, mas contudente, feri no, capaz de continuar a prender a atenção dos seus
colegas, o_ que é muito raro nesta Casa- que um orador
prenda a atenção de todos os que estão sentados neste
Plenário. Ao menos a Nova República prestou esse ser~
viço ao Senador Federal, ao Piauí e a V. Ex• .. __

O SR. HEL VIDIO NUNES -

Eminente Senador

Nelson Carneiro, sabe V. Exf do apreço, sobretudo da
grande admiração que tenho por V, Ex• ...
Chegamos juntos a esta Casa, em 1971, V. Ex• na Oposição eu integrando as hostes do Governo. V. Ex•
lfder de 6 e eu integrando uma maioria de mais de 50. V1,

e·
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ouvi, assisti ao trabalho desenvolvido neste plenário por
V. Ex• e pude avaliar seu sacrifício e medí1 se ê pOSSíVel
mensurar, a inteligência de V. Ex• O que sou hoje, a po-

sição que desfruto hoje~ creia: V. Ex•, tem sua confribuição, tem o dedo que não se pode esconder, de maneira nenhuma, do Senador Nelson Carneiro. Muito- obrigado a V. Ex•.
Sr. Presidente, concedo, com a permissão de V. EX(Oaparte que foi- solicitado pelo nobre Senador Moacyr
Duarte.

O SR- PRESIDENTE (Mãrio Maia) - Apelo a V,
Ex•. que, após o aparte procure encerrar seu discurso
porque seu tempo jâ estâ ultrapassado em mais de 10 minut~s.

O SR. HELVlDIO NUNES- Cumprirei as determinações de V.

Ex~

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Mesa agradece.

-

O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador Helv!dio_Nunes, por solicitação da Liderança do nosso partido_ pretendia tecer comentários sobre o editorial ao qual V. Ex•
se reporta, nesta oportupidade. V. Ex•, com o brilhantismo de sempre, cumpriu melhor do que ninguém o encargo que tne fora delegado pelo líder Murilo Badaróeque
V. Ex• certamentç, ignorava. Solicitaria apenas que também fizesse incorporar ao seu pronunciamento dois editoriais sob os título§;. "'Pacto de trabalho".~ ~·Desgaste de
expectativas'', publicados no Jornal do Bruil~ em suas edições dos dias 5 e 11, que obedecem a mesma linha de
reciocinio d~editorial de O Globo, de domingo últi~o.
Quero cumpnmentar V, Ex• pela percunciência com que
faz os seus comentários, parabenizando-o por ter, como
poucos, se desincumbido extraordinariamente bem dessa
tarefa.
O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Senador Moacyr Duarte, peço desculpas a V. Ex' por me haver-antecipado ao cumprimento da tarefa de V. Ex• Desconhecia o
encargo que lhe atribuiu o nosso Líder c.omum, o eminente Senador Murilo Badaró.
O Moacyr Duarte - Peço permissão a V. Ex' para
dizer-lhe que não tem do cfue se desculPar ... P_elo Contrário, ...

O SR. HELVIDIO NUNES- Mas eu estou longe...
O Sr. Moacyr Duarte- ... eu é que exalto o comportamento de V. Ex• por ter se desincumbido, com o brilhantismo que o caracteriza, de uma tarefa que me fora atribuída e da qual V. Ex• não tinha o menor conhecimento.
Ninguém, neste Plenário, tería cumprido com tanta lucidez esta missão como V. Ex• o fez.

O SR. HELVIDIO NUNES- Muito obrigado a V.

Ex•, mais uma vez, nobre Senador Moacyr Duarte. Mas
quero propor um pacto. Estou longe de ferir todos aqueles assuntos que o editorial de O Globo enseja. Além do
pacto hã uma referência expressa, existem lúcidos comentários à reforma agrária e à Lei de Greve. O Eminentíssimo Senhor_ Pr~idente já chamou a minha atenção e comunicou, inclusive, que eu já ultrapassei o
prazo que o regimento me dá, por mais de lO minutos, d~
.maneira que o meu pacto, o pacto que eu ptoponho, que
eu ofereço a V. Ex' é que também faça comentários
sobre este edi-toriã.I, tão rico_e_m conteúdo ele é, tantas facetas interessantes ele oferece à Nação. ~o_ pacto que eu
peço a V. Ex• que aceite.
·
' O Sr. Moacyr Duarte- Já que nós estamos na época
e na hora dos pactos, eu também proporia um pacto a V.
Ex• para que V. Ex• continuasse com as suas brilhantes
considerações, usando o tempo que lhe seria conferido
pela_Lid~rança do Partido. Porque V. Ex•, como poucos,
faria os comentários que está fazendo, nesta Oportunida-

de.
O SR. HELVIDIO NUNES - Eminente Senador
Moacyr Duarte, 4ec1~~o_da _oferta. y. Ex•, _que vez por
outra deixa a V ice-Liderança e- frequenta as outras bancadas desta Casa, sabe como os Senadores comuns vêem
sempre os Líderes, a cada passo, a tirarem a nossa vez, a
tomarem o nosso tempo. De maneira que eu prefiro- e
digo com o coração- que V. Ex• faça os comentários adicionais, certo de que, embora V. Ex' esgote a matêria,

sempre restará alguma coisa a que nos apegarmos para,
eni oportunidade próxima, voltarmos ao assunto.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu que comecei ferind~ a Oposição, dize~do que ela des.respeitou a Constit.uição, -desreipeitou ãs- leis ordinárias, desrespeitou as
leis complementares, desrespeitou o Regimento, eu não
PoSSO desrepeitar o Regimento da Casa:
Encerro as minhas palavras, pedindo a V. ex• que apenas me permita recorrer a mais um tópico de um piauiense, que é o jornalista Carlos Castello Branco, edição de
hoje do Jornal do Brasil.
Diz Carlos Castello Branco:
"Seu projeto de pacto político ou pacto nacional
lhe dará uns dois meses de discussão em reuniões
que difiCilmente produzirão acordos e entendimentos pelas notórias divergências das forças que o Pre..
sidente tem ouvido na expectativa de romper barreiras para formação de um consenso. Politicamente, o
país divide-se cada vez mais e as frentes partidárias
que o apoiaram desagregam-se nas prévias de uma
campanha eleitoral que ocupará todo o segundo semestre deste ano, deixando unl saldo de divisionismo maior do que o existente anteriormente."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem. no Governo,
hoje na Oposição. Hã uma coisa, entretanto, que está acima das ilossas event_uais posições: é o País, e o meu sincero desejo é de que o Presidente José Sarney vença os
obstáculos que se lhe antepõem; que enfrente decididamente os problemas; que coloque no exercício de cada
função os homens de sua confiança para cumprirem missões, a fim de que o Governo trilhando o mesmo caminho, possa cumprir a tarefa que significará proveito não
apenas para os que hoje fazem o Govemo mas, também,
para aqueles que com muita honra e ~ignidade compomos a Oposição no Brasil. (Muito bem! Palmas.)
L

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE ll-6-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. MOACYR DU,I.RTE (PDS -

RN. Como

Líder. P_r_onuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e
-- Srs. Senado_res_:
Em seu primeiro pronunciamento à Nação, o Presi_dente José Sarney se propôs a Governar o País e a co--mandar o povo na miircha redf;!ncional para a·seu progressor e para o seu renascimento. E o povo segue, aplaude e confia nos que o comandam com seriedade, justiça e sobretudo corn decisão, arrostando inclusive os ónus advindes de possíveis erros. O povo descrê dos que o
adulam em nome de tomas bombásticos, de legendas sonoras ~-OCflS e de promessas fantasiosas e inatingíveis. ~
sabido que _o povo não regateia solidariedade àqueles
que trazem para a vida pública a ótica do estadista e não
a do carreirista; a vocação de pedagogo e não a mistificação do demagogo.
A isto se propôs o Presidente José Sarney, mas a sua
intenção, por melhor que seja, ainda'nào se transfo'rmou
na realidade que toda a Nação aguarda com insutada expectativa. A própria imprensa nacional, que jamais poupou elogios e encômios à ação presidencial, já reclama
tardança nas decisões do Governo que se vê a braços
com dificuldades de toda ordem, fazendo-nos acreditar
que o País é uma ilha de dificuldades, cercada de soluções empíricas por todos os lados.

O edito~ial__ deO Globo_, de domingo último, já_comeiltadQ com brilhantismo pelo eniiriente Senador Helvídio
Nunes, desenvolve a mesma linha de raciocínio de dois
outros editoriais que enfocam a mesma temática, publicados pelo Jornal do Brasil. E nessas três manifestações
de dois jornais que se podem considerar líderes da imprensa nacional, os articulistas reclamam sobretudo a
morosidade nas decisões do Governo, sobre os grandes
temas que preocupam a Nação e, sobretudo e principalmente, focalizam a ausência de comando e o açodamento com que divulga alguns dos seus planos e projetas, enfatizando o da reforma agrária e o da alteração da lei de
greve. Com relação ao plano nacional de reforma agrária, lançado ao tabuleiro da discussão pública e para
o qual o Governo oferece o exíguo prazo de apenas 30
dias, para receber as críticas dos diversos segmentos da
sociedade, envolvidos, quais sejam as entidades repre--
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sentativas das categorias econômica e profissional, é por
demais sabido que, dentro do pequenez desse prazo, jamais esSas irlstftliições poderão oferecer os seus subsídios
e a sua crítica ao documento original. Daí por que a
Confederação Nacional da Agricultura, entidade degrau
superior representativa da classe patronal rural, manteve, na semana passada, audiência com o Senhor Presidente da República, manifestando a Sua Excelência as
suas fundadas preocupações com a repercussão negativa
que vem obtendo a divulgação desse plano, que nos parece pontilhado de enormidades não condizen_t_es com a
exigência agrária nacional.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me permite?

O SR. MOACYR DUARTE - Em primeiro lugar,
Sr. Presidente, o documento que diz, em princípio, ser
fav-oráVel a uma melhor aplicação do Estatuto da Terra,
contraria, em seu próprio enunciado, dispositivos que se
encontram insertos na atual legislação específica. Em segundo lugar, preocupa os proprietários rurais a dispo~
s.ição ali contida de que a reforma agrária forçosamente
será deflagrada primordialmente nas áreas que estejam
padecendo de tensões sacias, repetindo assim o óbvio ulula"rite, pOis é sabido que qualquer reformulação do sis~
tema fundiário sempre se inicia nas localidades onde as
tensões sociais se fazem mais presentes. Ocorre, porem,
que a consignação desse conceito no texto do documento
exacerbou os ânimos, estimulou a ocorrência de tensões,
multiplicando-as e agigantando-as em várias regiões do
nosso País.
É fora de dúvida que o Estatuto da Terra é um documento exemplar em seus aspectos doutrinários e impositivos. Mas, sendo uma legislação que data de cerca de 20
anos, já se encontra desatu;:tlizada, carecendo que, com
adequada alteração, se lhe ofereçam instrumentos dinamizadores, a fim de que não permaneça, como vem aconteCendo, sem a devida, indispensável e exigível aplicabilidad_e.
Daí por que, Sr. Presidente, todo homem de bom senso, quer seja proprietário, quer seja trabalhador rural,
tem a consciência de que a reforma agrária, nos dias de
hoje, se transformou numa exigência e num imperativo
de caráter nacional. Jamais alguém poderá condenar a
sua execução, mas que tal reforma se processe dentro de.
uma atmosfera de serenidade, sem emoções, sem radicalismos, e sem que desejem transformá-la em bandeira ou
estandarte de suportes e conotações ideológicas. Que venha a reforma agrária acoplada a uma política agrícola
compatível com as necessidades e as exigências nacionais, adaptada às peculiaridades das diversas regiões
geueconômicas do nosso território, acompanhada de
uma assistência técnica que o Governo jamais poderá
deixar de oferecer aos novos proprietários, mas que não
se diga, apenas com frase de efeitO, que o objetivo principal da reforma é dar terras a quem não tem terras, porque sabemos- e houve depoimentos neste próprio plenário -que na titulação de terras ocorridas em diversos
Estados, novos proprietários rurais chegaram a permutar os seus títulos de propriedade em troca de bicicletas.
Foram os Senadores da Bancada do Governo que trouxeram essa denúncia ao conhecimento da Nação ...
O Sr. Jutahy Magalhíies- Quando V. Ex: considerar
oportuno, conceda-me um aparte .
O SR._ MOAC\"R DUARTE - Com 'o maior prazer
ouvirei V. E:<• daqui a poucos instantes.
_O que nos estarrece também, Sr, Presidente, são notícias de que alguns segmentos da categoria profissional,
defendem que a terra em si tem pouca significação. O
que importa é a sua localização nas periferias dos grandes centros consumidores e, principalmente, a infraestrutura de que disponham.
Ouço com maior prazer, o eminente Senador Jutahy
Magalhães..
O Sr. Benedito Ferreira- A precedência, em todas as
reuniões entre os Estados, pertence à Bahia por ser o Es-·
tado_ mãe.
O Sr. Jutahy Magalhães - Se V. Ex• desejar, pode,
concedec o aparte ao Senador Benedito Ferreira e eu tCrei todo o prazer em ouvi-lo, tambêm.
O SR. MOACYR DUARTE - Ouvirei o eminente
Senador representante de Goiás, Benedito Ferreira.
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uma melhor distribuição de terra e evitar que a terra sir-

va, exatamente, para capitalização de alguns que não
querem cultivar essa terra. Então, não se pode aceitar reforma agrâria capitalista, isso nãO existe! Então nós temos que examinar o projeto, a proposta, temos que ler
com atenção a proposta, inclusive para criticá-la.

Eu também vou me estender um pouco no aparte. Temos que examinar, em primeiro lugar, que a proposta,
como foi feíta, retira logo 30% dos homens sem terra
porque, com menos de 18 anos, temos 30% de lavradores
sem terra, e quem tem menos de 18 anos não pode se tornar proprietário, como estã na proposição feita pelo Governo. Então, logo de s_aída, retira-se os 30%. Nós temos
de examinar e buscar como o Governo, também sem um
estudo mais profundo, quando propõe uma verba para a
reforma agrária que não atende às necessidades reais
para se fazer uma instalação de um família na terra. Porque todos os e.<;tudos feitos, em todas as reformas realizadas. seja na America Latiita, seja na Itália no ãposguerra, nenhuma família foi localizada na terra com menos de cinco mil dólares, e aqui se propõe dois mil e seiscentos dólares. Chegaram a fazer com quinze mil dólares
na Venezuela. Portanto, houve um estudo real das necessidades de recursos para isso. Temos_ de examinar ta~
bém o que foi dito pela FETAP a respeito de âreas de
Pernambuco que tiveram a distribuição de lotes, pareceme que em onze usinas onde jã foram feità.S-essas -distribuições, e que a própria FETAP chegou à conclusão de
que existem alguns problemas. Em primeiro lugar, a produção de cana dessas onze unisas, que poderia ser na
base .de um milhão e oitocentas mil toneladas, hoje está
em quatrocentos e poucas mil toneladas. As âreas cedidas para vários daqueles lavradores sem terra foram revendidas; outros desmataram a terra, venderam a_madeira; outros utilizaram a área apenas para sua residência e
estão trabalhando como bóia-fria em outras usinas; e hã
aqueles que produzem. Agora, esses argumentos têm de
ser examinados seriamente, mas nào para serem impeditivos da reforma agrária. P~lo contrário, temos de criar
as condições, porque se fala muito que não se deve fazer
reforma agrária, deve.se pensar apenas numa política
agrícola. Não, são dois fatos concomitantes, são _duas
ações que se completam. E essas af, só pelo fato de se julgar que nào é só criar a reforma agrária, _a distribuição
de terra entre os lavradores, não~ somente isso, mas que
se precisa criar recurs_os, crêditos insumos, e dar condição de produção, Elas têm de se complementar, elas
têm de agir conjuntamente, porque a refonna agrária
tem de visar, acima de tudo, à distribuição de terra, sim,
também mas produtividade, manutenção da produtividade e aumento da produtividade agrícola do Pafs. Por
issõ, acho que temos de batalhar pela reforma agrária.
Não podemos manifestãi que-stão de tempo, não temos.
de nos manifestar por causa da política agrícola, Temos
é que juntar os nossos -esforços"e razer·aquilo que a justiça social exige, que é uma melhor distribuição de terra,
mas pensando na produtiVidade, porque esse é o interesse do País, distribuir te"rias,- mãS- ãllnieillléir a- prõdução
do País.
O SR. MOACYR DUARTE- Obrigado pelo aparte
de V. Ex•, nobre Senador Jut;ihy Magalhães. Quando me
referi à questão do tempo, foi porque o tempo concedido
peio Governo, para que os segmentos envolvidos no
problema oferecessem os seus subsídios e a sua crítica ao
documento é de apenas 30 dias,
O Sr. Jutahy Magalhães- A Confederação já tem ...
O SR. MOACYR DUARTE - A Confederação tem
um es_tudo sobre reforma agrária calcado no Estatuto da
Terra. Mas quer oferecer subsídios em cima do _atual pia·
no do Governo que, como sabe V. Ex•, é diferente do
que o- Estatudo da Terra insere.
O Sr. Hélio Gueiros -

Permit~

V. Ex• um aparte?

O SR. MOACYR DUARTE --Pois não. Ou_ço _o_ aparte de V. Ex•, eminente Senador Hélio Gueíi-õs:- --0 Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Moaçyr Duarte, embora tenha dado maior atetlçãO ao aparte do emi·
nente Senador Benedito Ferreira, e gostasse, talvez, de
fazer algumas considerações sobre ele, até porque S. Ex•
se exagerou um pouco na rêtórica e nas figuras hiperbóli·
cas, chamando o brasileiro de velhaco e achando que o
homem do campo tem de viver na idade da pedra lasca·

da, fazer fogo esfregando pau com pau, porque ele não
deve e não pode usar gás. E S. Ex• acha que isto deve ser
só ·para os elitistas, os privilegiados da vida: Embora eu
concorde CQI:n_ quase tudo que o sr. Sen_ador Juthay Ma·
galhães falou sobre a reforma agrãria; que ê um problema_ muito interessante porque, como diz S. Ex•, todo
m:~.mdo está de acordo,_mas nunca se falou tanto contra a
aplicação e a execução da reforma agrária COmo 'estâ se
falando no Brasil, mas S. Ex• disse palavras com as quais
todos temos de concordar. Eu quero me referir apenas
ao discurso de V. Ex.• que fiCou um pouco esquecido, e
que -v. Ex•_wm_eçou por criticar o Govetrló por ter, ria
sua proposta, feito ·uma afirmação que ê o óbvio ululante, qual seja -a de que a reforma deve começar pelas áreas
- eril tensão :.:::.v. Ex• acha que isso ê_o óbvio ululante. E_m
seguida, V. Ex• mostrou preocupação, porque tem ouvi·
do de alguns segmentos a informação de que há preferência para que a reforma agrária comece pelas partes
perifériCas das cidades onde há a infra-estrutura.
~

SR. MOACYR DUARTE- Das propriedades ru-

rais.

O -Sr. Hélio CUeiros - Agora, eu pergunto -para V.
Ex•; não é o óbvio ululante, nobre Seridor Moacyr Duarte, querer começar a rerorina ag_rária por ond~_ haja tS.mbém uma certa infra-estrutura? Que mal, que pecado é
esse de ãchar que_~-reforma agrária só deve começar lá
junto dos índios Gorotires ou_Caia1>6S, se porventura há
área-s de terras disponíveis coin infra-estrutura1 Então,
eu não vejo como se inutilizar toda a discussão do assunto, pelo fato de alguém ter sugerido que, também naS desapropriações para a reforma agrária, dê-se preferência a
certas áreas onde jâ haja uma infrit-estrutura. Era essa a
observação que desejava fazer a sua tese iniCial e que V.
E~_!_ não pôde concluir em face dos interessantes e oportun_o~ ~P.art~ recebidos.
O SR. MOACYR DUARTE- Pressupõe-se que areformulação da estrutura fundiária de um pafs tenha,
como objetivo, Q aproveitamento das áreas improdutivas
que não respondam economicamente e que não estejam
-desempenhando a sua primordial função, que é a social.
Presume-se., partindo-se de um raciocinio lógico-que- apropriedade dotada de infra-estrutura adequada se encontre atendendo não apenas a sua função social, como
esteja dando resposta econômica na condição de área
produtiva. Porque se assim não o fosSe, O Seu proprietário não iria _contempla-la de infrã-estrutura cujo objetivo é sempre a ampliação de sua capacidade produtiva.
Daí porque, comentando o aparte do eminente Senador
Hêlío Gueíros; me insurjo éontra o pensamento que S.
Ex' expõe, de que a reforma agrária, a reformulação de
nossa estrutura fundiária deva começar nas áreas que jâ
estejam enriquecidas de infra-estrutura adequada. Discordo disso, porque o conceito é que essa refonna atinja
as glebas capituladas como latif6ndios improdutivos e
não simplesmente latifúndios, porque existem também
latifúndios produtivos.
Sr. Presidente, .V. Ex• Já me chamou a atenção e ...
O Sr. Benedito Ferreira- Antes de V. Ex• concluir eu
gostari_a que me concedesse um aparte muito rápido.

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- Lembro a V.
Du~rte, que o tempo de V. Ex• já
W.trapass~do.
_
_

Ex•,_ ~enador Moacyr
estã

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, só param
mum flash muito rápido. Senador Moacyr Duarte, V.
Ex• foi muito feliz na sua colocação ao comentar aparte
do _Senador -!=f-élio Gueiros, mas escapou-lhe, e isso é normal, por ma1s fulgurante e brilhante que seja a inteligência de V. Ex~. escapou-lhe, tenho a certeza o_argumento
principal. Se a reforma agrária que ã.i esta, pelo programa, não é de acordo com o Estatuto da Terra mas como
o Presidente José Sarney, que é a autoridade maior e digno de todo nosso respeito, assevera que será dentro d"os
cânones da legislação em vigor, logo será de acordo com
o Estatuto da Terra. O que diz o Estatuto da Terra2 As
b~nfeitorias, tod~s elas, serão indenizadas previamente
enl dinhelro. Ora, admitamOs os terrenos- de la~er, as
chácaras, imagine V. Ex•, as quadras de tênis, as quadras
de esportes, os campos de golfe, as fruteiraS; as estradas,
todas aquelas- infra-estrutura que os abastados, porque
s~~e V. Ex• que, no ~rasil, o brasileiro -par~e que foi feito de hu~u-~·- o profissioilal liberal ga_nha um dinheiri-

Junho de 1985

nho, mesmo sabendo que a agricultura e a pecuária é
uma maneira de ficar pobre alegremente, qualquer profissional liberal, a primeira coisa que ele faz quando ganha um dinheirinho é comprar uma gleba e ali ele vai enterrando tudo, ei:n--prejuízo dà- sua família, ê verdade.
Mas, então, o que ocorreu? A periferia das grandes cidades está provoada por esse tipo de propriedade, com a
ínffã.-estrutura que vale 500 vezes ou 1.000 vezeS o valor
da terra nua, Esta, sim, seria desapropriada, de acordo
com a lei, com títUlos da reforma agrária. Quanto às
benfeitorias, segundo reza a lei - e ninguém vai poder
negar que uma piscina suntuosa ê u_ma benfeítoria, nin.'
guém vai negar que uma quadra de tênis ou um campo
de golfe é uma benfeitoria~ vã:mos pegar todo dinheiro
do mundo, _porque do Brasil parece que é pouco , inexis-te, não estã tendo nem para pagar e honrar os compromissos já existentes, vamos pegar todo o dinheiro do
mundo para indenizar essas benfeitorias, conforme manda a lei. ~s pequenas glebas serão indenizadas com o
título da reforma agrária, ou então aquelas que jâ estão
produzindo hortifrutigranjeiros, largas e fartamente,
como vem ocorrendo em grandes partes das periferias
dos grandes centros brasileiros. De sorte que eu queria aduzir no discurso de V. Ex• esse aspecto da questão, porque, qUando se fala que se deve aproveitar a infraestrutl,Jra à proximidade dos mercados, para fazê-lo, ter·
se-ia que bus,car a lei, ou então vamos repetir aquilo que
o Ministro do Trabalho vem fazendç,~ "A lei, ora a lei! A
lei é balela". Aliás, o Senador Hélio Gueiros, que apren~
deu política com o velho Coronel Barata, do Estado do
Pará,-que se tornou célebre por apregoar que a lei era balela, talvez sttia um a.tavismo, talveZ sejam as velhas origens das escolas políticas do Senador Hélio Gueiros que
o estejam levando e aconselhando a esse raciocínio, isto
é, as propriedades das periferias dos grandes centros
também vão ser desapropriadas nas suas benfeilorias,
não com dinheiro vivo como manda a lei, mas, sim,_com
títulos da reforma agrãria. V. Ex• me releve, mais uma
vez, pelo longo aparte, Desculpe-me e muito obrigado.
O SR. MOA CYR DUAI!TE - Sr. Presidente, o meu
disCUrso qúe-tinha a pretensão de ser o principal, passou
a ser o acessório, mercê das intervenções dos meus eminentes e brilhantes aparteantes.
Sr. Presidente, que venha a reforma agrária, nós. a esperamos e nós a desejamos, mas uma reforma agrária acompanhada de uma política agrícola competente e condizente com a realidade nacional, uma reforma agrária
que traga em sua esteira o crêdito agrícola indispensável,
uma reforma agrária com educação agrícola. Uma reforma agrária com preços mínimos compensadores, uma reforma agrâ.ria com uma rede de silos e armazéns capazes
de acolher o excesso de produção, promovendo os estoques reguladores; uma reforma agrária que seria a dese·já-ºa por todos, seni demagogia, sem radicalismos, sem
invasões, sem conflitos, sem perturbações da ordem, nas
tendo como escopo precípuo a implantação da justiça
social no campo.
u~ governo que cultive os preconceitos e insufle as
paixões, não serâ bem sucedido na tarefa de reformulação da nossa estrutura fundiária. Mas um governo que
reforma os -Conceitos e racionaliza as emoções- alcançarA
o êxito almejado. E acredito que a reforma agrâria venha
a ser reaiizada pelo Presidente José Sarney sem qualquer
conturbação nacional. (Muito beml)
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 14, DE 1985
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das
atribuições que l~e confere o Artigo 611 daResolução n11
13, de 1985, resolv~
Art. 111 A Gratificação Legislativa, instituída pela
Resolução n~' I 3, de 1985, será concedida aos servidores
do Senado Federal na fonna e condições estabelecidas
neste Ato.
Parágrafo único~ A Grãtificação de que trata este ar~
tigo corresponderá a 80% (oitenta por cento) calculada
sobre o valor do vencimentO ou salário base do cargo ou
emprego ocupado pelo servidor e limitada àquela percebida pelo ocupante da última referência da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo.
Art. 2'1 A Gratificação legislativa somente será concedida aos servidores em efetivo exercido nOs 6fgãos integrantes da estrutura administrativa do Senado FederaL
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Parágrafo único. Considerar-se-ão como de efetivo
exercício, exclusivamente, os afastamentos em virtude
de:

a) férias e recesso:
b) casamento;
c) luto;
d) licença-prêmio, licença para tratamento de saúde,
licença-gestante, acidente de serviço, moléstia profissional e doença especificada em lei;
e) serviços obrigatórios por lei;
f) doença infectocontagiosa;
g) participação em Congressos, Conferências ou reuniões similares quando devidamente autorizada;
h) estudo em território nacional e no exterior, quando
tiver sido deferida expressamente esta vantagem;
i) deslocamento em objeto de serviço;
j} indicação para ministrar ou receber treinamento ou
aperfeiçoamento, a critério da Administração.
Art. J~> A Gratificação LegislatiVa serâ concedida,
também, aos integrantes do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, Cõdigo SF-DAS tOO, ocupantes,
ou não, de cargo efetivo ou emprego do Senado Federal,
calculada sobre o vencimento ou salário base do cargo
em comissão.
Parágrafo único. Na hipótese da opção prevista na
Lei 6.323, de 1976, o cãlculo da Gratificação LegiSlativa
incidirá sobre o vencimento ou salário base do optante.
Art. 4~' Aos servidores já aposentados, a incorporação da Gratificação Legislativa far--se-á no rilesmo percentual atribuído à categoria funcional em que ocorreu a
aposentadoria.
Parágrafo úniCo. Na aposentadoria com proventos
proporcionais _ao tempo de serviço, o percentual daGfatificação Legislativa incidirá sobre a parte do provento
correspondente ao vencimentro básiCo.
Art. 5~' Este Ato entra em vigor na dáta de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de }9 de maio
de 1985.
Art. 61' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 12 de junho de 1985.- José
Fragelli, Presidente - Passos Pôrto - Enéas Faria João Lobo - Marcondes Gadelha - Eunice Michiles
- Mário Maia.
-ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 15, DE 1985
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 6<~, da ResoluçãO nl'
13, de 1985, resolve:

Art. l<~ A Gratificação Legislativa,- instituída pela
Resolução n'i'_lJ, de 1985, será concedida aos servidores
do Centro de Informática e Processamento de Dados do
Senãdo Federar-=-- PRODASEN e do Centro Gráfico do
Senado Federal- CEGRAF, na forma e condições es·
tã.belecidas neste Ato.
Parágrafo único. A GratifiCação de que trata este artigo corresponderá a 80% (oitenta por cento) calculada
sobre o valor do vencimento ou salário base do emprego
ocupado pelo servidor, limitada à importância obtida
pela apHca_ção -do mesn:o percentual sobre ovalar da última referênCia da Categoria Funcional de Técnico Le·
gislativo do Quadro do Senado Federal.
Art. 2'i' -A Gratificação Legislativa somente será concedida aos servidores em efetivo exercício nos órgãos da
eslfilttira ·administrativa do Senado Federal.
Parágrafo único. Considerar-se-ão cofio- de efetiVo
ex.ercicio~ ex.clusivamente, os afastamentos em virtude
de:
a) férias e recesso;
b) licença para tratamento de saúde, licença maternidade, acidente de trabalho, afastamento por motivo de
dedicação excepcional, licenças por casamento e luto;
t:) serviços o_brigatórios por lei;
d) participação em congressos, conferências ou reuniões similares, quando devidamente autorizada;
.e) estudo em território nacional e no exterior, quando
tiver sido deferida expressamente esta vantagem;
f)_ deslocamento em objeto de serviço;
g) indicação para ministrar oll receber treinamento ou
aperfeiçoamento, a critério da Administração,
Art. 31' A_ Gratificação Legislativa será concedida,
também, aos iritegrantes do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, instituído pelos Atas n9 20 e 21,
de 1979, da Comissão Diretora, ocupantes ou itão de emprego efetivo dos Quadros dos órgãos supervisionádOS~
calculada sobre o valor do salário-base do emprego em
co~sã:o.

-Art. 49 A Gratificação Legislativa não poderá ser acum-ulada com a Gratificação de Produtividade - Ser·
viços Jurídicos, salvo direito de opção.
Art. 5'i' Este ato entr'a.em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de l~" de maio de
1985.
Art. 6~' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1985.- José Fra~
gelli, Presidente - Passos Pôrto - Enéas Faria- Joilo
Lobo- Marcondes Gadelha - Eunice Mlchiles- Mário
Mf!,ia.
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ATO DO PRESIDENTE N• 109, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que llie confere 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 Comissã.o Diretora nl' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta no Processo n'~ 008887 85 3 Resolve aposentar, voluntariamente, Dyrno Jurandyr Pires Ferreira, ocupante do cargo isolado de provimento efetivo de
Assessor Legislativo, DAS-3, do Quadro Permanente do
Senado Federal, nos termos do artigo 101, inciso III e
102, inciso I, alín~ "a" , da Constituição da República
Federativa do Brasil, combiruldos com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, inciso VI, 437 e 414, § 41' daResolução _SF o? 58, de 1972, artigo 2~', parágrafo único da
Resolução SF n~> 358, de 1983, com provento integrais, acrescidos de 20%, mais a Representação Mensal de 45%
da gratificação adicional por tempo de serviço, bem
como âa gratificação especial de desempenho, observado
o limite previsto no artigo 102, § 2~> da Constituição da
República Federativa do Brasil.
Senado Federal, II de junho de 1985. -José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 110, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe cçmfere 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 Co~
missão_ Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
visla o que consta do Processo n" 008552 85 1
Resolve aposentar, voluntariamente, Celso de Castro
Filho, Técnico Legislativo, Classe;. "Especial", Referên~
cia NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal,
nos termos dos artigos 101, inciso lU, e l02, inciso I, alfnea,."a", .da Çonstituição da República federativa do
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, inciso IV e V, 414, § 41', da Resolução SF n'~
58, de 1972, e artigo 2~>, parãgrafo único, da Resolução
SF n~' 358, de 1983, com provento integral, acrescido de
20%, bem como a gratificação adicioilal por tempo de:.
serviço, a gratificação de nível superior e a gratificação
especial de desempenho, observado o limite previstO no
artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, 11 de junho de 1985. -José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.
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I. I - ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

1.21- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.2 -

Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n~' 162/85, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, queualtera dispositivo
da Lei n~ 5.584, de 26 de junho de 1970, que dispõe-~
sobre normas de direito processual do trabalho, altera dispositivos da CLT, etc".
1.2.3 -

- N<? 140/85, de autoria do Sr. Senador Odacir
Soares e outros Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão especial do Senado a realizar-se no
dia 6 de agosto próximo vindouro, destinada a homenagear o jornal O Globo e as Organizações Globo, na
pessoa do seu Diretor-Presidente, o jornalista Roberto Marinho.

Discursos do Expediente

SENADOR NELSON CARNEIRO- Centenãrio
do prof. Aristides Novis.
SENADOR FÁBIO LUCENA- PropastadoGoverno para elaboração do I Plano Nacional de Reforma Agrãria.

SENADOR AMARÃL PEIXOtO - Pesquisa
sobre a fabricação, comercialização e uso de agrotóxic_os no País.
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Preservação
da Usiminas Mecânica-S/A - USIMEC.

1.2.4- L'omunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2.5- leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n'i' 163/85, de autoria
do Sr. Senador Nivaldo Machado, que dâ nova redaçào a dispositivos da Lei n'i' 7.183, de 5 de abril de
1984, que regula a profissão de aeronauta e dâ outras
providências.
- Projeto de Lei q.o Senado n'i' 164/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que declara de utilidade pública o Instituto Internacional de Cultura.
1.2.6 - Requerimentos
- N'í' 139/85, de autoria do Sr. Senador Passos
Pôrto, solicitando licença para tratamento de saúde,
no período de 17-6 a 17-10-85. Aprovado.

1.3- ORDEM DO DIA

-

Requerimento n'i' 57/85, requerendo urgência
põ.~ra o Ofício S/2, de 1_985, 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.
Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n'i' 58/85, solicitando urgência
para o" Oficio S/8. de 1985, através do qual o Prefeito
Municipal de Anâpolis (GO) solic~ta a~torização do
Senã.do para que aquela prefeitura possa realizar operação do 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 n9 26/79, que acrescenta parágrafos ao art. 517 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Votação adiada por falta de quo-

rum.
- Projeto de Lei do Senado n9 2f80, 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 parâgrafo único ab art. 373 da Cottsolidação
das Leis do Trabalho, f<~.cultando à empregada com
prole 0 direito à jornada de trabalho reduzida, ~m
remuneração proporcional. Votação adiada por falta
de quorum.

1.3.1 - Comunicaçio da Presidência
Adiõ.lmcnto, por falta de quorumt da votação do
Requerimento n9 140/85, lido no Expediente da presente sessão.
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Editorial

do jornal O Globo, de domingo último. intftulado."A
hora de assumir responsabilidade". Resposta ao Ministro das_Comunicações, pelo fato de ter citado nominalmente S. Ex' em entrevista à Imprensa.
SENADOR CESAR CALS ---:- Importância da
-criação do Minsitério da Defesa Nacional.
SENADOR BENEDITO FERREIRA, para explicação pessoal- Considerações sobre o programa do
Governo de reforma agrâria.

1.3.3- Questão de ordem
Formulada pelo Sr. Hélio Gueiros e respondida
pela Presidência, relativa à interpretação do art. 16
do Regimento Interno.
1.3.4- Discursos ap6s a Ordem do Dia ( continuação)
SENADOR ALC/DES SALDANHA -

Análise

sobre a Assembléia Nacional Constituinte.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa de

uma reforma judiciâria.
SENA.DOR JOÃO CALMON- Crescimento da
cultura da borracha no Estado do Espfrito Santo.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Medidas

adotadas pelo Presidente da República, por ocasião
de visita feita por S. Ex~ ao Ministério da Educação.

-Projeto de Lei do Senado n9 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico. (Apreciação
preliminar da constitucionalidade). Votação a4iada
por falta de quormn.

SENADOR HENRIQUE SANT/LLO- Apelo
ao Ministro dos Transportes, no sentido de se dar
prosseguimento à pavimentação asfáltica da BR-414.

- Projeto de Lei do Senado n'i' 320/80~ que revoga
a Lei n9 6.815, de l 9 de agosto de 1980, que define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o ~~ nsclho Nacional de (migração e dâ outras proVIdencias. Votação adiada por falta de quormn.

dades que estão ocorrt?ndo no setor ligado à nave-gação na Amazônia, quantõ ao transporte de produtos de primeira necessidade.

SENADOR RAIMVNDO PARENTE- Dificul-

SENADOR NIVALDO MACHADO -Apelo ao

Ministro do Planejamento, no sentido de se liberar
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Diretor Executivo

JOÃO MORAES DA SILVA

Via Superfície:
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Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

verbas para a conclusão das obras de alargamento do
rio Beberibe.
SENADOR ODA CIR SOARES - Justificando
requerimento de aut_Qria de S. Ex•, de homenagem ao
Globo.
·

,~9? aniversário dO jornal O

'/<'SENADOR JOSt /GNÂC/0 FERREIRA - Ad·
ministração desenvolvida pelo Professor Wilson
Haese, à frente da Secretaria de Educação e Cultura
do Estado do Espírito Santo.

de origem), que altera a denominação do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de Técnicos de
A9ministraçào e_dã_o_utra& providências. (Projeto que
se tran~formou na Lei n~" 7.321, de 13 de junho de
1985.)

2.2.2 -

-Requerimento n" !40J85, lido na sessão anterior.
Aprovado.

1.3.S- Designaçilo da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2-ATA DA 99• SESSÃO, EM 13 DE JUNHO
DE 1985
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República

- Restituz'ndo autógrafos de projeto de lei sanciona-

Apreciação. de matéria

2.3-0RDEM DO DJA
- Requerimento n~' 135/85, de auLoria do Sr. Senador José Ignãcio Ferreira~ solicitando tenham tramitação conjunta_o-Projeto de ~i da Câmara n<?
109/83 e os Projetas de Lei do Senado n~'s ll/84 e
28(85. Aprovado.
-Requerimento n~' 136/85, de autoria do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, solicitando tenham tra-_
mit~ão conjunta os Projetas de Lei do Senado n~'s
312 e 342/81 e 162/83-Complementares, qui:dntroduzem alterações na Lei Complementar n'í' li, de 25 de
maio de 1971, todos de_autoria do Senador Nelsor
Carneiro. Aprovado.

do:
N~' 126/85 (n~' 305, na origem), referente ao Projeto
de Lei da Câmara n~' 9, de 1985 (n~' 3.905/84, na Casa

Ata da
3~

2.3.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessãO

98~

2.4- ENCERRAMENTO
3 - DJSCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
- Do Sr~ Senador Aderbal Jur~ma, proferido na
sessão de 12~6-85.
- Do Sr. Senador Murilo Badaró, proferido na
sessão de 12-6-85.

4-RETIFICAÇÕES
-

Ata du 84• Sessão 1 realizada em

30~5-85.

5-ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
-

N• 111, de 1985.

6 - PORTARIA DO SR. PRIMEIRO-

SECRETÁRIO
-

N• 520, de 1985.

7-ATAS DE COMISSÃO
8-MESA D1RETORA
·9- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTI·
DOS
10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSõES PERMANENTI':S

Sessão, em 13 de junho de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura
Presidência dos Srs. Passos Pô.rto e
Marcondes Gadelha

ÀS 14 HÓRAS E 3ÓMINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Ka\ume- Mário Maia- Fábio Lucena- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio qu_eiFos -:-_Américo de Souza --Alberto Silva.:.._ HeiVldio NüneS ~
Cêsar Cais- José Lins- Moacyr Duª-rte- Humberto
Lucena - Marcondes Gadeiha - Aderbal Jurema _-

Cid Sampaio--: Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante
- Louríval B:aptista -Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana - José Ignácio Ferreira -Nelson
Carneiro --:- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo
Campos - Fernando Henrique Cardoso __.-..- Benedito
Ferreira --Henrique Santillo -_Ga_stão MUller- José
Fragelli- Marcelo Miranda- Roberto Wypych- Ál__varo Dias- Enéas Faria- Jorge Bornhausen- Carlos
Chiiuelli_ - AI~ ides Saldanha - Octayio Cardoso.

O SR. :PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 40 Senhores Senadores. Havendo riúmero regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a piOtição de Deus, iriiciamos noSSOS trabalhos.
O Sr. l~'~Secretário irá proceder à leitura do Expediente. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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B lido o Seguinte

Com a Mensagem n9 70, de 1985, o Senhor Presidente

da República submete à deliberação do Senado Federal

EXPEDIENTE
PARECERES

pleito do Governo do Estado de Minas Gerais que obje~
ti va registrar uma emissão de Obrigações do Tesouro do
Estado de Minas Gerais, tipo Reajustável, nas seguintes
condições:

N•s 136 e 137, de 1985
PARECER N• 136, DE 1985

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem ai'
70 de 1985 (O" 159, de 12-3-85, na origem), do Se-

nh~r Presidente da República, submetendo à apro--

vação do Senado Federal proposta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda para que seja autorizado o
Governo do Estado de Minas Gerais a elevar tempo-rariamene, em CrS 75.338.274.815 (setenta e cinco
bilhões, trezentos e trinta e oito milhões, duzentos e
setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco cru~
zeiros), o montante de sua dívida consoHdada iaterna.

"ii) ·quantidade: 3.407.359 Obriga-ções Reajustâveis
do Tesouro do Estado de Minas Gerais, equivalentes ao
valor nominal de CrS 75.338.274.875, considerado o valor nominal do título, de CrS 22.[10,46, vigente em dezembro/84.

Prazo

c

5 anos

O referido documento aponta o fato de que a margem
de poupança real do aludido Estado, para o ano em curso (CrS 664.895,6 milhões), inostrawse superior ao maior
dispêndio (Cr$ 638.995,9 milhões) que a sua dívida consolidada intern~ (intra-~ extralimite) apresentará (exercício de 1988) após a realização da emissão proposta. Ademais, a Secretaria de Planejamento da Presidência da
República (SEPLAN/PR) através do Aviso n9 72/85, de
28-!w85, manifestou-se favOravefmente ao pedido, no
que diz respeito ao Plano de Aplicação dos recursos previstos no parágrafo 39 do artigo 49 da Resolução n9
62/75.

Ante o exposto, acolhemos a Mensagem nos termos
do seguinte:

Autoriza o Estado de Mln.u Gerais a elev•r em
CrS 75.338.174.875 (setenta e cinco bUhões, trezentos
e trinta e oito milhões, duzentos e setenta e quatro
mU, oitocentos e setenta e cinco cruzeiros), o montan~
te de sua dívida consolidada interna.

b) características dos títulos:

Juros
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Correção
Monetária

Modalidade

Taxa

Periodicidade
de pagamento

(1)

(2)

9%a.a

semestral

mensal

NE-P

Numeração dos
Certificados

OOO.J49 a 000.500
006.116 a 006.500
007.528 a 008.000
009.155 a 010.000
010.002 a 011.000
015.067 a 016.000
016.293 a 020.000

(1) •Idêntica à das Obrigaçdes do Tesouro Nacional- ,Tipo R~ajustáVCi (ORTN):
(2)'"" NE- nomlnativn-endossâv~l

P - ao portador

O Senã-do Federar resolve:
Art. J9 ~o Estado de Minas Gerais autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no
item III do art. 29 da Resolução n9 62, de28-10-75, modiw
ficada pela den~'93, de 11-10-76, ambas do Senado Fede~
ral, a fim de regiSfrar uma emissão de 3.407.359 Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Estado de Minas Gerais, equivalente a Cr$ 75.338.274.875 (setenta e cinco bi~
lhões, trezentos e trinta e oito milhões, duzentos e seten_ta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco cruzeiros),
considerado o valor nominal do título de Cr$ 22.110.46,
vigente em dezembro de 1984, destinada à complem~n
tação- dO giro de sua dívida consolidac!a interna mobiliária, vencível durante o corrente exercício, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, em 23 de maio de 1985. Lenolr
Vargas, Presidente eventual - Álvaro Dias, Relator José Uns - Severo Gomes- Carlos Lyra- Amaral

Furlan.
c) cronograma de emissão e vencimentos:
Emissões

Vencimentos

Ago/85
Sel/85
Out/85
Nov/85
Dez/85

Mai/90
Jun/90
Jul/90
Agof91J
Set/90

Quantidades
348.439
919.603
712.219
705.139
721.959
3.407.359

TOTAL

d) forma de colocação: atravÇs de oferta pública, nos
termos da Resolução n9 565, de 20-9-79, do Banco Central;
e) autorização legislativa: Lei Estadual n9 5.828, de_ 6_12-71; Decretos Estaduais n9s 14.325, de 4-2-72, e 17.742,
de 28-1-76: Resoluções nos 795, de 21-4-78, e 1.074, de

16-7-81, da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas
Gerais."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, levando em conta parecer

favorável do Banco Central, o qual ressalta a necessidade de autorização específica_ do SenadQ Federal para a
realização da referida emissão-:
"Face às disposições contidas no artigo 29 da Resolução n9 62{75, com as alterações introduzidas pela de nl'
93(76, ambas do Senado Federal, a dívida consolidada
interna daquela Entfdade, de acordo com a sua receita
líquida rea!izada em 1984 (informada pelo Estado), deveria conter-se-· nos seguíntes parâmetros: ·
a) montante global: Cri 1.683.603,1 milhões;
b) crescimento real anual: Cri 481.029,5 milhões;
c) dispêndio anual máximo: CrS :360.772,1 milhões;
d) responsabilidade por títulos: Cr$ 84l.801.6 milhões."
"Dessa forma, pãra que possa ser efi::tívada a emí~sâo
de títulos ora proposta, haverá necessidade de autorização específica do Senado Federal, uma vez que, mesmo antes da realização da referida emissão, o endividamento consolidad_o interno daquele Estado já ultrapassa
o limite que lhe foi fixado para o presente exercíCio; pelo
item III do artigo 2<~ da mencionada Resolução n~> 62/75
(único dos parâmetros a ser sensibilizado pela emissão
de que se trata), conforme a seguír Se- vúifíca:-CrS milhões

Interna lntralimite

Limites fixados
pelos art. 29 daRes. 62/75
e I• daRes. 93/76

Posição
atual

Situação posterior à
emissão pretendida

I - Montante global ..........•.... -. ~· ..
I I - Crescimento real anual
lU- Dispêndio anual máximo .... ,
IV- Responsabilidade por títulos ......

1.683.603,1
481.029,5
360.772;f
841.801,6

2.306.417,1 (A)
510.658,1 (B)
586.576,6
1.8 [2.209,9 (C)

2.306.417,1 (D)
510.658,1 (E)

Divida Consolidada

L

••

590.983.9
1.812.209,9 (F)

(A) = (D); (B) = (E) e (C) = (F) por se destinar a emissão pretendida ao giro da dívida mobHiâria."

PARECER N• 137, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resoluçio n9 20, de 1985, da Comissão de
Economia, que "autoriza o Estado de Minas Gerais a
elevar em CrS 75.338.174.875 (setenta e cinco bilhões, trezentos e trinta e oito milhões, duzentos e setenta e quatro mil e oitocentos e setenta e cinco cru~
zeiros) o montante de sua dívida consolidada inter~

na".
Relator: Senador Alfredo Campos
o- Presente Projeto de Resolução, da Comissão de Ec-onomia do Senado Federal, como conclusão de seu Par~r sobre a M~nsagem n9 70/85, do Senhor Presidente
da Reptíblica, autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a elevar em Cr$ 75.338.274.875 (setenta e cinco
bilhões, trezentos e trinta e oito milhões, duzentos e setenta e quatro mil e oitocentos e setenta e cinco cruzeiw.
ros) o montante de sua dívida consolidada interna de
modo a permitir o registro de uma emissão de 3.467.359
Obrigações do Tesouro do Estado de Minas Gerais, destinada à complementação do giro de sua divida consolidade interna mobiliária, vencível no exercício de 1985.
O Pedido foi formulado nos termos do disposto no artigo 311 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Federal,
que reza:
..Art. 39 Os Estados e Municfpios poderão
pleitear que os limites fixados no artigo 2<~ desta Resolução sejam temporariamente elevados, a fim de
realizarem operações de crédito especificamente
vinculadas a empreendimentos financeiramente viáveis e comp-atíveis cOm os objetivos e planos nacionais ·de desenvolvimento, ou ainda, em casos de excepcional nec~sidade_ e urgência, apresentada em
qualquer hipMese cabal e minuciosa fundamentação."

1778

DJÂRIO DO CONGRESSO N AC!QNAL (Seção !!)

Sexta-feira 14

A Comissão de Economia, ao análisar o mérito do
Projeto entendeu que o mesmo é viável financeiram:ente
e se reveste das curacterísticas de urgêõci:i e neCessidade
que o recomenda pelo seu acolhimento, nos termos do
presente Proje_to de Resolução.
Assim sendo, verifica-se que a· proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha-

mento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica l_e_gislativa.
Sala das Comissões;· em 12 de junho de 1985. - J9Sé
lgnácio Ferreira, Presidente - -Alfredo Camp-os,
Relator- Helvídio Nunes - Hélio Guelros - Nlvaldo
Machado - Moacyr Duarte -_Raimundo Parente_- Fá~
bio Lucena - Octávio Cardoso.
-

PARECERES
N•s 138 e 139, de 1985
PARECER N• 138, DE 1985
Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S" n9
9/85 (n9 MS-72/85, na origem) do Senhor Governador do Estado de Mato GrOsso do Sul, soliCitando autorização do Senado Federal para contratar empréstimo externo no valor de US$ 15,800,000.00 (quinze
milhões e oitocentos mil dólares norte--americanos),
destinado à liquidação dos compromissos externos já
existentes e venciveis em 1984.
Relator: Senador Roberto Campos
O Senhor GOvernaaor- do Estado de Mato Grosso do
Sul, solicita ao Senado Federal, nos termos d_o arl. 4.Z.
item IV, da ConstitUição. a competente autorização para
que aquele Estado possa contratar uma operação de empréstimo externo,- no valor de USS 15,800,0()9;00 (quinze
milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos), destinada à liquidação dos compromissos externos jâ existentes e vençíveis em 1984.
2. Para -;ttender às disposições do RegimentO Interno
e da Legislação pertinente, foram anexados ao p_rocessado os seguintes do_cumentos:
a) cronograma do dispêndio anual com-- o serviço da
dívida intralimite (principal + juros + encargos), inclusive as garantias;

Limites do art.
2"'da Res.
n•62f75
Montante Global
Crescimento real anual
Dispêndio anual máximo

,Cr$
mil

404.667.446
t 15.619.27686.714.457

5. Considerado o quadro anterior, verifica-se que
antes mesmo da realização _da_operação sob exame o endividamento total do Estado do Mato Grosso do Sul já
extrapolaria o limite fixado pelos itens I e IV do art. 2'>'
da mencionada Resolução n'>' 62/75. Com a inclusão da
aludida operação aumentaria tal extrapolação, assinalando todavia, que tal comparação não é uma exigência
legal, visto tratar-se de operação externa não_ sujeita ao
tratamento da citada Resolução. _
6. Não obstante, o _orçamento daquele Estado, para
o ano em curso, prevê a realização de uma receita líquida
de Cr$ 838.890.000.000 (receita t9tal m_enos operações de
créditos por antecipação da receita) e uma margem de
poupança (Cr$ 229.071.000.000) mostraRse bastante superior ao maior dispêndio (Cr$ 142.851.918.000) que sua
dívida fundada apresentará após a realizaçãO -_da t;>peração pretendida.
7. Assim sendo, do ponto de vista das Finanças
Públicas, eiltendemos que a ascensão de tal compromisso· não deverá acarretar ao Estado em questão maiores
pressões na execução orçamentária de seus próximos exercícios, tendo em vista que o financiamento da rolagem da dívida serâ feito com recursos do próprio orçaR
mento fiscal.

b) cronograma do dispênd!o anual com o serviço da.
dívida int"ralimite (principal+ juros+ encargos), Lnclusi·
ve as gar3i1tias;
-·-cf"'croilograma do deSembolso anual com o serviço da
dívida externa em dólar ou outra qualquer moeda, compreendendo o principal + juros + encargos;
d) cronõgrama do dispêndio do presente empréstimo
(real ou previsto);
e) posição atual do endividamento interno na forma
do que estabelece a Resolução nq 62, de 1975, do Senado
FeP,eral {art._ 2"', itens f, TI, UI};
- f) informação sobre a finalidade do empréstimo pleiteado (integralização de capital, financiamento específico de obra, serviço ou programa);
g) posiÇão da dívida intralimite;
h) posição da dívida extralimite;
i) posição da dívida externa;
j) receita arrecadada no exercício anterior ao do pedido;
I) operações de crédito realizadas;
m) receita líquida corrigida até a data do pleito;
n) plano de aplicação (projetas, especificações, etc.);
o) mapa de apuração da Margem de- Poupança Real
(mapa III, do Banco Central);
p) publicação oficial com o texto da autorização do
legislativo estadual;
q) parecer do órgão competente do Poder EXecutivo.
3. De acordo com as informações contidas no processado, a situação geral da dívida fundada do pleiteante, aprese"nta-se conforme quadro abaixo:
Posição da Dívida Fundada
Em 28,2-85
CrS Mil
I - Dívida Intralimite
- 25.899.767
2 ~Dívida Extralimite
- 197.596363
3 - Olvida Externa
-·376.635.000
4 -OPeração sob exame
- 79.000.000
Montante global
- 679.131.530
Levando em conta os critérios objetivos estabelecidos
pela Corriissão de Finanças, para efeito de an-álise sobre
a capacidade de pagamento do postulante, teríamos a seguinte sitilaç~o:

Posíçíio da
Dívida
.. J:!Indada

Operaçii.O
sob
exame

Situação
posterior à
concentraçio

Junho de 1985

xigêncins dos órgãos encarregados da execução da polítiR
ca económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n"' -189, de 18 de dezembro de
1985, autori:?:ativa da operação.
Art. 3'>' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala dus Comissões, em 16 de maio de 1985- Lomanto Júnior, Presidente - Roberto Cp,mpos, Relator- Jutahy Magalhães- Martins Filho- Saldanha DerziJosê Lins -"Joio Calmon- Octávio Cardoso- Albano
Franco - Roberto Saturnino.
PARECER N"' 139, DE 1985 _
__ "Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o
Projeto de Resolução n"' 21, de 1985, da Comissão de
Finanças que "autoriza o Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 15,800~000.00 (quinze
milhões e oitocentos mil dólares norte--americanos),
destinada à liquidação dos compromissos externos j'
existentes e vencíveis em 1984".
Relator: senador Hélio Guelros
1. A Comissão de Finanças, nos termos regimentais,
apresentou projeto de resolução, que autoriza .. o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar, com a
garantia da União, operação de empréstimo externo; no
va\Qr_de USS 15,800,000.00 (quinze milhões e oitocentos
mil dólares norte-americanos), destinada à liquidação
dos compromissos externos já existentes e vencíveis em
1984.
"'2. A operação de crêdito, na conformidade do artigo
29 do referido projeto, "realizar-se-á nos termos aprovados pela Pode_r Executivo Federal, inclusive _o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasif, nos termos do art. t9, item li, do Decreto
n'! 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais e~
xigências dos órgãos encarregados da execução da políti~
ca económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
dispostO na Let Estadual n9 189, de 18 de dezembro de
1980, alterada pela Lei Estadual n9 219, de 6 de maio de
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3. Para atender às dispOsições do Regimento Interno
e da legislação pertinente, foram anexados ao processa~
do--os.seguintes do~:umentos, alêm dos exigidos pela Comissão de Finanças, conforme o exame do parecer da~
quela Comissão:

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do
Sul a i-ealizar operação de empréstimo externo, no vaR
Ior _d_e USS JS,SOO,OOO.OO (quinze milhões e oitocenR
tos mil dólares norte-americanos).

a) çópia da lei Estadual n"' 189, de 18 de dezembro de
1980, autorizando o Estado a contratar uma operação de
crédtto externo até o valor de 'Ç.TS$150:0 milhões de dólares norteRamericanos;
b) Aviso n"' 1.175, de 20 de novembro de 1984, da SEPLAN, reconhecendo o carâter prioritário da operação
bem como a capacidade de pagamento do Estado;
c) Exposição de Motivos n9 016, de }9 de fev_ereiro de
1985, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para fins
do arL 42, item IV. da Constituição;
d) Ofício (F1RC&CREDE) do Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros credenciandO a õperilção etn pauta, com base nas atribuições
conferidas pelo Decreto nq 65.071, de 27-8-69 e pelo Decreto n'>' 84.128, de 29-I0-79; e
e) comportamento da dívida estadual interna e exter-

O Senado Federal resolve:
Art. 1'~' E o Governo do Estado de Mato Grosso do
Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo extemo no valor de US$
15,800,000.00 (quinze milhões e oitocentos mil dólares
norte-americanos) ou equivalente em outras moedas, _de
principal, junto a grupo financiador a ser indicado destinada a financiar à liquidação dos compromissos externos já eXistentes em 1984.
Art. 2"' A operação realizar-se-á nos termos aprova~
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuad;;~ pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. I "'• item II, do Decreto
n974.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais e-

5. Como se verifica do exposto, a matéria foi detalhadam_ente examinada pela CorriíSsão de Finanças que
após cumpridas todas exigências regimentais, (art. 403,
altneas a, b e c), opinou pela aprovação da solicitação do
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos
dO projeto de resolução que apresentou, na forma do art.
108, item VI.
6. No que compete a esta Comissão examinar- aspecto jur[díco-constitucional- nada há que possa ser oposto, podendo o projeto ter tramitação normal.
Sala das Comissões, ef!1 12 de junho de 1985- José
lgnâci~ Ferreira, Presidente- Hélio Guelras, RelatorHelvidio Nunes - Alfredo Campos - Octávio Cardoso
- Nivaldo Machado - Moacyr Duarte - Raimundo Parente ...::.. Fábio Lucena.

679.13U30
137.184.9)8

8.

.l 1.964.000

142.851.918

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da
nos termos do s~gu!nte:

solicitaç~~·
r··

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 2\, DE 1985
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remanejamento e pOsterior relocação das sub-habitações
cabfveis.
Orçamento para a obra {preço de dez/84)

PARECERES
N•s 140 e 141, de 1985
PARECER N• 140, DE 1985

Resumo dos Orçamentos, em Dólares:

Da Comissão df Finanças, sobre o Oficio "S'_' n'l'
13, de 1985 (n' 069-85, na origem), do Senhor Governador do Estado do Amazonas, solicitando autorl~
zação do Senad~ Federal para contratar operaçio de
empréstimo externo, no valor de USS 100,000,000.00
(cem milhões de dólares norte-americanos), destinada
à execuçio de obras viárias e de saneamento na cidade de Manaus.

I - Ligação Porto - Distrito Industrial
I I - Ponte de Aparecida
III- Canais
Soma:
ou

2.

Relator: Senador Martin~ Filho

Para atender as disposições do Regimento Interno

do os s_eguintes documentos:

I - Ligação Porto-Distrito Industrial
-Canal integrado a pontes e galerias, numa extensão
total de 3.790m., assim composta;
_ __ _
l)

USS 99,9
USS (lOO,O)

e da Legislação pertinente, foram anexados ao pro<:essa-

O Senhor Governador ~o Estado_ do Amazonas, na
forma do art. 42, item lV, da Constituição, solicita ao
Senad_o__ Federal a necessária autorização para contratar
operação de crédito_ externo no valor de US$
100,000,000.00. (cem milhões .de ___dólares norteamericanos) destinada a financiar a execução de obras
viârias e de saneamento na cidade de Manaus (AM), a
saber:

2)
3)

37.3
56,1
6,6

Porto- Igarapés ManausfBittencourt
Igarapé Manaus/Bittencourt- Japiim
Educandos -Av. Costa e Silva

!.180m
820m
!.790m

3.790m
No trecho 1 as obras terão as seguintes características e
extensões:
12Q__lÍ1
a) Ponte em Concreto
b) Muro escalonado para acostamento de
embarcações
610m
c) Revestimento de talude com concreto e
grama
No trecho 2:
a) Ponte para travessia do canal de
Educandos
30m
b) Revestimento. do talud_e em concreto e
grama
790m
c) Canal revestido numa extensão de 250 m
entre as duas pistas (que se bifurCam ao fim
do trecho)
250m
No trecho 3
a) Prolongamento da Ponte Kubitschek
70m
b) Canal revestido numa extensão de 1.790m com as pistas laterais
1. 790 m
Orçamento para a obra {preço de dezembro/84 USS:
56, I milhões~
II - Ponte de Aparecida
Ponte com extensão de 240 m ern_c;qnc_reto pretendido
e gabarito para navegação regionaL.
Orçamento para a obra (preço de dez/84) USS 6,6
ID-Canais
I - lgarapé de Manausfigarapé Bittencourtcitnal coberto a montanha das pontes de Setembro co_m aterro na quota 30 e urbanização.
A jusante da$ pontes, os dois canais serão revestidos a
céu aberto e aterrados às margens na quota 30 e urbanizadas.
_ ____ _
2 - Igarapé do Mestre Chico- em canal revestido, a
céu aberto, aterro na quota 30 e urbanização.
3 - Igarapé de úichoeirinha - em canal revestido e
às margens ate!'fadas até a quota ~o-e "urbanizadas CO!ft

em

a) cronograma do dispêndio ariual com o serviço da
dívida intralimite (principal +juros+ encargos), inclusive
as garantias;
b) cronograma do dispêndio anual com o serviço da
dívida extralimite (principal+ juros+ encargos), inclusive as garantias;
c) cronograrna do desembolso anual com o serviço
da dívida externa em dófar ou outra qualquer moeda,
compreendendo o principal + juros + encargos;
d) cronog_rama de dispêndio do presente empréstimo
_(real ou previsto);
e) posição da dívida consolidada interna, na forma
do que estabelece a Resolução n9 62, de 1975, do Senado
Federal (art. 29, itens-I, ·n, III);
-f) informação sobre a finalidade do empréstimo pleiteado_ (integralização de capital, financiamenlo específico de obra, ServiçO oU programa);
g) indicação;_ em princfpio, dos agentes financeiros
pretendidos pelo pleiteante;
h) posição da dívida intralimite;
i) posição da dívida extralimít~
j) posição da díVida externa;
I) receita arrecadada no exercíciO anterior ao do pedido;
m) operações de crédito realizadas;
n) receita líquida corrigida até a data do pleito;
o) plano de aplicação (projeto, especificações, etc ... );
p) mapa de apuração da Margem de Poupança Real
(ma:pa III, do Banco Central);
q) publicação oficial com o texto da autofização do
legislativo estadual;
r) parecer do órgão competente do Poder Executivo".
3, O cronograma da contratação da Operação pretendida está anexo ao processado e considerado na análise que será feita posteriormente.
-4. 1:: a seguinte a situação geral da dívida fundada do
pleiteante:
Posição da DívidJJ Fundada
Cr$ 1.000.

Em 31-U-84
I - Oívi(ta Intralimit.e
2 ~Dívida Extralimite
3 -Dívida Externa
4 - Operação sob _ex3me

105$

~

Cr$ 5.150
. 5.869.605
52.861.409
111.440.000
515.000.000

(*) considerada op. total de US$ 100,0 milhões

S. Para efeito de- análise sobre a capacidade df!""Pagamento do postulante, te:rfamos a seguinte situação para o
exercício de 1985-:

Limites do
art.2'1'
Res.6Z/75

Posiçio D(vid~ Fundada
Em:31-U-84

251.925.013
I - Montante Global
II - Crescirriento Real
III- Dispêndio Anual Máximo 53.983.931

170.171.014

257.000.000

427.171.014

43J21.047

16.506.000

60.227.047

Item

Operação
sob exame:
US$ 50,00 milhõesem
duasparce-(85/86)

Situação
posterior à

contratação
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6. Com ba_se no quadro acima, verificamos:
a) Montante Global: o limite autorizado pelaRes. n'
62/75, foi fixado em- Cr$ 251.925,0 milhões, contra um
montante real de Cr$ 170.171,0 milhões, havendo uma
margem para novas contratações de Cr$ 81.174,0 milhões.
Com a operação ·em exame (US$ 50,0 milhões em 1985
e USS 50,0 m-ilhões em 1986), o montante global atingirá
Cr$ 427.171,0 milhões, excedendo o limite autorizado em
Cr$ Cr$ 175.246,0 milhões.
b) Dispêndio anual máximo: O teta fixado para este item, em 1985, é de Cr$ 53.983,0 milhões, sendo o dispêndio real para este exercício Cr$ 43.721,0 milhões, havendo um saldo para este exercício de Cr$ 10.262,0 milhões.
Com a operação em exame (USS: 50,0 milhões autorizada para 1985 e US$ 50,0 milhões em 1986), teremos um
gasto adicionãl de Cr$ 16.506,0 milhões.. (US$
3,205,208.00) que adicionada ao dispêndio existente (Cr$
43.721,0 milhões), tota~izarão Cr$ 60.227,0 milhões, valor que excede em (Cr$ 6.243,1 milhões) o limite fixado
pela Res. n'l' 62j75 para este item (III). Entretanto, considerado o orçamento de 1985, no valor de C_r$ 461.580,4
milhões (descontadas as op. de crédito e demais encargos, inclusive as parcelas destinadas à amortização das
dívidas internas e externas), resulta uma margem de poupança real de Cr$ 74.716,6 milhões, valor que é bastante
superior ao dispêndio a ser produzido com a operação
em exame- no" valor de CrS 16.506,0 milhões- acrescida da amortização existente, no valor de Cr$ 43.721,0
milhões.

7. O exame das condições creditícias da operação serã efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação
com o Banco Central do Brasif, nos termos do art.
inciso II do Decreto n~> 74.157, de 6 dejurih-o de 1974, assim que apresentada a respectiva tritnUtã- -de contrato
com o grupo financiador.

I'·

8. No caso, foram cumpridas as exigências do Regimento Interno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim, opinamOs-favOrai.re!riie:nte__à sOlicitaçãO, nos termos do seguin-_
te
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 22, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a rea~
lizar operação de empréstimo externo, no valor de até
USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norteamericanos), destinada ao Programa de Obras
viárias e de saneamento na cidade de Manaus.
O Senado Federal resolve:
_
Art. I~> 1:: o Governo do Estado do Amazonas autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no valor de ,.US$
, 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norteamericanos), ou o equivalente em outras moedas, de
, principal, junto a grupo finãndador a ser indicado sob a
prientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, destinada a fiminciãr a execução de obras
viârias e de saneamento na cidade de Manaus (AM), obedecido o seguinte cronograma de contratações: em
- 1985, USS SO,OOO,QOO.OO (cinqUenta milhões de dólares
norte-americanos); em 1986, USS SO,OOO,OQQOO (cinqüenta milhões de_dólares norte-americanos).
Art. 2~> A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
cOridiçôes ci-editfcias ·a ser efetuado pelo Ministério da
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil,
nos termos do art. (9, item II, do Decreto n'~'74.157, de6
de junho de 1974, qbedecidàs as demais exigêndlls dos
órgãos encarregados da execução da politica econômiCOfinanceífa do Governo Federal, e, ainda, o disposto na
Lei Estadual n~> l.678, de 8 de março, autorizadora da operação.

Art. 3~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, em- 29 de maio de 1985. - Lo-manto Júnior, Presidente-_ Martins Filho, Relator JÕão Castelo- Jorge Kalume ---Alexandre Costa- Benedito Canelas- Jutaby_Jlfagalbies- Hélio GuefrosGastio MiiDer.
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PARECER N• )41, DE J98S

-É lido o seguinte

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução nq 22, de 1985, da Comlsslo de
Finanças que "autoriza o Governo do Estado do A~
mazonas a realizar operaçio de empréstimo ex. temo,
no valor de atê USS 100.000.000.00 (cem milhões de
dólares norte--americanos), destinada ao programa de
obras viárias e de saneamento na ddade de Manaus".

Relator: Senador Fábio Lucena
A Comissão de Finanças, nos termos i'egimf:fitais,

a~

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 162, de 1985
u Altera dispositivo da Lei n"' 5.584, de 26 de junho
de 1970, que dispõe sobre normas de direito processual do trabalho, altera dispositivos da CLT, etc."

O CQng"resso Nacional decreta:
Art. i"' O§ .3'~' do art. 211 da Lei nll 5.584, de 26 de junho de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:

presentou Projeto de Resolução pelo qual fica .. o Gover-

--;,§ 3.,; Q-uando o valor fixf,ld.O Para a Causa, na
forma deste artigo, não exçeder a quatro {4) vezes: o
valor-de-referência, será dispensável o resumo dos
depo:mentos, devendo c_onstar de Ata a conclusão
da Junta quanto à matéria de fato."

no do Estado do Amazçnas autorizado a realizar, com a
garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no valor de USS 100.000,000.00 (çem milhões de
dólares norte-americanos) ou o equivalente ~m outras
moedas, de principal, junto a grupo financiado_r a ser indicado sob a orientação do Ministério da FaZenda e do
Banco Central do Brasil, destina_da a financiar a execução de obras viárias e de saneamento na cidade de Ma, naus (AM), obedecido o seguinte cronograma de contra~
tações: em 1985, USS 50.000.000.00 (cinqUenta milhões
de dólares norte-americ?-QOs); em 198_6, US$
50.000.000.00 (cinqUenta milhões de dólares porteamericanos)".
A operação de credito, na conformidade do art. 2'~' do
referido projeto, "~eali;zar~e-á nos termos aprova~~s
pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo MinístéfiO da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do a,rt. 1'~', item II, do Decreto
n~ 74.157 de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos enc_arregados da execução da, política económico-financeira do Governo Federal, e ainda, o
disposto na Lei Estadual n'~' 1.678, de 8 de março de 1985.
Para atender às disposições do Regimento 1nterno e
da Legislação pertinente, foram anexa:dos ao processo os
seguintes do_~:;q_mentos, alem dos exigid_os pela Comissão
de Finanças, conforme o exame do parecer daquela Comissão:

ArL 211 Esta lei entrará em vigor na data de sua
public-J.çãO.
Art. 3'~' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Lei n'~' 5.584, de 26 dej1,mho de 1970 ao dispor sobre
normas de direito do trabalho e alterar disposições da
CLT. cuidou de estabelecer ce_rtas restriçõ~ ao ofe_recimento de recursos na Justt..,.a Trabalhista, particularmente os que se relacionam com o valor da causa, também
chamados popularmente de alçada,
O que aqui se- pretende é mais um aperfeiçoamento ao
teXto da referida lei, a fim de que a Justiça do Trabalho
tenha efetivamente a celeridade desejada e a pronta solução par?. as pendências envolvendo direitos de trabalhadores.
Sala das Sessões, em 13 de junho de 1985.- Nelson
Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
tET N• 5.584, DE 26 DE JUNHO PE 1970
DisPõe sobre normas_ de Direito Processual do
Trabalho, altera dispositiVos da Consolldaçílo das
Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação
de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, e dá
outras providências.

a) cópia da Lei n'~' 1.678, de 8 de rnarço de 1985, autorizando o Estado a contratar uma operação de crédito
externo atê o valor de USS 100.0 milhões;

b) Aviso n'~' 213, de 25 de fevereiro de 1985, da SEPLAN, reconhecendo o cará,ter prioritário da operação
bem como a capacidade de pagamento do Estado;
c) Exposição de Motivos n'~' 060, de 14 çie março de
1985, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para fins
do art. 42, item IV, da Constituição;
d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 85/088, del2 de março
de 1985), do Departamento de Fiscalização e Registro_ de
Capitais Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, com base nas atribuições conferidas pelo Dec. n'~'

65.071, de 27-8-69 e pelo Dec: 84.128, de 29-!0-79; e
e) comportamento da ·divida Estadual interna e externa.
Como se verifica do exposto, a matéria foí detalhadamente examinada pela Comissão de Finanças que após
cumpridas todas as exigências regimentais (art. 403, alíneas a,·b, e c), opinou pela aprovação da solicitação do
Governo do Estado do Amazonas, nos termos do projeto de resolução que apresentou, na forma do art. 108
item vr.
No que compete a esta Comissão examinar- aspectO
jurídico-constitucional -nada há que possa ser oposto,
podendo o projeto ter tramitação normal.
Sala das Comissões, em 12 de junho de 1985. c-:- José
Ignácio Ferreira, Presidente- FiiJlo Lucena, RelatorNivaldo Machado - Hélio Guelrns- Helvidlo NunesMoacyr Duarte - Raimundo Parente- Alfredo Campos
- Octávio Cardoso.

O SR- PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1'~'
. Secretário.

Art. 2'i' 1"10s dissídios individuais, proposta a conciliação, e não havendo acordo, o Presidente da Junta ou o
Juiz, antes de passar à instrução da causa, fixar-lhe-á o
valor para a determinação da alçada, se este for indeterminado oo pedido.
§ i"' Em audiênCia, ao-aduzir as razões finais, pOderá
qulllqúer das partes'in\pugnar o valor fixãdo e, se o Juiz
o mantiver, pedir revisão da decisão no prazo de 48 (_quarenta e oito) horas, ao Presidcnte_do Tribunal Regional.
§ 29 Q._pedido de revisão, que não terá efeito suspensivo dever~ ser instruido com a petição inicial e a Ata da
Audiência, em cópia autenticada pela Secretaria da Junta, e será julgado em 48 {quarenta e oito) horas, a partir
do seu recebimento pelo Presidente do Tribunal Regional.
-§ 3'1' Quando o valor fixado para a causa, na forma
deste ar+igo, não exceder de 2 (duas) vezes o salário minimo vigente na sede do Juízo, serâ dispensável o resumo
dos depoimentos, devendo constar da Ata a conclusão
da Junta, quanto à matêria de fato.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social)

O-SR- PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

O projeto

lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.
O SR- NELSON CARNEIRO (PTB -

RJ. Como

Uder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Várias homenagens recordarão na Bahia o Centenário
do Professor Aristides Novis. Nascido em Cuiabá, a 18
de junho de 1885, ali viveu até aos 16anos, muito ligado
na infância ao primo Aquino Corrêa. deoois Arcebispo,

Junho de 1985

Governador, e membro da Academia Brasileira de Letras, e cujos cem anos estão sendo justa e brilhantemente
comemorados em todo o Pafs.
Acolheu ao jovem Arislides, na Bahia, seu tio paterno
Comendador Aristides José Novís, um lar aberto a todos
os sobrinhos cuiabanos. Já em 1902 o recém-chegado se
matriculava na Faculdade de Medicina, e onde se diplomaria em 1907, com a lâurea do aluno mais distinto e
conquistado o prêmio de viagem à Europa. Neste ano
obteve o título de doutor sustentando a tes~... Da concepção'I'ft!:uruniCa". De seus estudos no Velho Mundo ofereceu em maio de 1911, em forma de Relatório; eruditas observações sobre a evolução alcançada no setor da
obstetrícia, a que o levaram- pendores iniCiais, e revelando, no julgamento dos severos representantes da Congregação, os consagrados mestres Pacífico Peníra, Glimério de Oliveira e Deocleciano Ramos., "plenos conhecimentos dos progressos científicos modernos". Naquele
mesmo 1911 Aristides Novis iniciava, na veneranda catedral do ensino médico, sua vitoriosa carreira de professor! - Preparador da Cadeirã de Prótese Denté.ria, Livre Docente, Professor Substituto e afinal Catedrático de
Fisiologia, de 1919 a 1953. Foram assim 42 anos de magistério marcados pela competência, clareza, fonna escorreita·, pontualidade, preocupação de acompanhar e
transmitir a seUs privilegiados alunos as últimas conquistas da ciêilcia.
Valho-me do depoimento de um de seus mais ilustres
discípulos, o Professor Josê Simões e SilvaJunior, Reitor
da Unive-rsidade Católica de Salvador:
.... As suas aulas sempre foram famosas. Ansiadas
pelos calouros e recordadas pOr aqu.eles que a efas
tinham comparecido. Primava pela pontualidade
beneditina, pela didática invulgar dos seus famosos
esquemas, pela contínua atualização dos conhecimentos e sobretudo pela beleza da_ forma e magnifi-ciência de sua apresentação. Empolgava de tal sorte
- -os seus discipulos que a freqUência às aulas era invejada. Na maioria das vezes elas terminavam com
uma calorosa e espontânea salva de palmas".
Aos títulos conquistados no magistério, juntou o Professor Aristides Novis mUitos outros, que coroaram sua
nobre vida, encerrada aos 68 anos, em 30 de abril de
1953:- Inspetor Sanitário da Saúde Pública; Diretordo
~ospício São João de Deus; Diretor Geral da Saúde:
PúbliCa; Representante do Brasil no l'~' Congresso Pana~
mericano de Tuberculose, reunido em Córdoba, na Argentina; Membro do Conselho Nacional de Educação;
Diretor do Hospital Santa Isabel da Santa casa d~ Misericórdia; Presidente da Sociedade de Medicina e da Sociedade Mêdica dos Hospitais; Membro da Academia
Brasileira de Medicina; Secretário de Educação e Saúde
do Estado,
Larga e erudita é a contribuição que, em livros, teses,
artigos, relatórios, discursos e conferências, perenizam a
presença do eminente mestre na ciência, nas letras, na oratória:, através das sucessivas gerações.
Permito-me evocar ao Professor Aristides Novis, ainda sob dois ângulos. Ele foi o. "médico de famflia", que
já vai desaparecendo definitivamente no tropel de nossos
dias. Aquele que acompanha o cliente durante anos conhece os organismos, as deficiências, -as reações, e dita as
soluções. O amigo convocado a qualquer hora, do dia e
da noite, para acudir à .fiel clientela. Em minha família, a
última palavra era do...Dr. Novis". Em minha família e
em muitas famílias baianas. E a lembro t!Ullbém Diretor
da Faculdade de Medicina, no episódio do 22 de agosto,
já -iri"cOrporaCfó à bistória cfvica da Bahía. Inconformado
com a repressão governamental, demitiu-se da diretoria,
juntamente com os membros do Consc:lho Técnico da
Escola. E, quando afinal se rea!Jriram as portas da Faculdade, e o Professor Aristides No vis reassumiu a cãtedra, proferiu memorável discurso, afirmando que
'" ..as venerancla's tradições da Faculdade de Medicina da Bahia são intangíveis como as estrelas, mui
fora do alcance dos vendavais que se desencadeiam
Por sobre a superficie da terra, passadas as nuvéns
prezagas, zombam elas da nossa falsa impressão de
ofuscamento, prosseguindo na sua inflexível trajetóri<i de luzes eternas".
No ano mesmo de sua formatura, o jovem Dr. Aristides NovíS integrou-se definitivamente na vida baiana,
consorciando-se com D. Maria Augusta da Silva, filha
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do Professor Fortunato Augusto da. Silva Junlor, também catedrático da Faculdade de Medicina. E a projeção
de seu nome e de culto à ciência médica continua confiada a seus ilustres filhos Aristides, Aloy!iio e Jorge, ao último dos quais caberia tornar realidade o sonho paterno
longamente alimentado, da criação de um Instituto de
Fisiologia Experimental, junt~ndo o ensino à pesquisa.
Nesta hora em que todos os baianos, e quantos, dentro e fora da Velha Província, recordam o Centenário do
Professor Aristides NoVís, pela valiosíssima contribuição
que deu à ciência e às letras, pelo modelar exemplo de
toda uma v.ida, por tudo quanto semeou e viu florescer à
sombra do lar e da Faculdade, justo será q_ue o mais humilde de seus admiradores conclua estas pobres considerações com a lição que o insigne mestre baiano deixou
para as atuais e as futuras gerações:
"A tmnsigência é iim coridição humana, pois é
graças a ela que se desfazem as incompatibilidades
dos diâmetros materno fetais. Só não devemos transigir com a_ Honra e a Dignidade"
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

CoriCedo a

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão _do_oradof:) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Um espectro está rondando o País. E não é o...espectro do comunismo'', como se lê nas primeiras Hnhas do
Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, escrito em 1848; é o espectro da reforma agrária.
O Ministério da reforma e do Desenvolvimento Agrário apresentou uma proposta para a elaboração do I
Plano Nacional de Reforma Agrãria da Nova República. Essa simples proposta, Sr. Presidente, ofereceu a oportunidade para que os mais virulentos descontentamentos, e até insídiosas agressões, se desencadeasserr.
contra a proposta, já classificada de projeto e já tida
como em plena execução_ e apontada à Nação brasileira
como o primeiro passo que dá o novo governo para desagregar a sociedade brasileira.
''A Confederação de Agricultura de todo o Pais diz
que o projeto parece ter sido feito pelo Partido Comunista". É o que se lê no O Estado de S. Paulo, edição de ontem, "O Ex-Ministro da Justiça doGener31 ErnestoGeisel reclama a intervenção das Forçãs Armadas no processo político." É_ o que se lê no jornal O Estado de S.
Paulo, edição de hoje.
As confederações patronais anunciam ·que se estão organizando milícias paramilitares, a fiin de defenderem a
sua propriedade ameaçada, naturalmente, pelo plano do
Governo. E divulgam os jornais o grande escândalo dil
gleba do Aurá, no Estado do Part Uma desapropriação
ocorrida há mais de um ano pelo Governador Jáder Barbulho, ao tempo em que o atual Ministro daReformaAgráiia era o Dlrctor Preslàente do Banco do Estado do
Pará. Mera desapropriação, dentro da lei, que ensejou,
inclusive, uma a_ção popular, preVista na Constituição
Federal, ê hoje apontada ao País como foco da coletivização das terras, da agressão à propriedade rural e,
quem Sabe até, da institUíçâOOe- um paredón pilra neles e-xect..tar os proprietários, aqUeles que legitimamente ad·
quiriram as suas propriedades, tenham ou não a dimensão de latifúndios.
Instaurou-se o terror no País, Sr. Presidente, com o anúncio de mera proposta para a elaboração de um plano
nacional de reforma agrária, uma propOsta qutb o Governo apresenta à sociedade, que tem por objetivo, senão
outro, aquelé de executar o estatuto da_ terra, que data
precisamente de vinte anos, concebido em Goveino ln---suspeito, absolutamente insuspeito, porque, antes de ~la
borar o Estatuto da Terra, impôs à Constituição FCderal, por força de atas fnStitUciOnais, subStandaíS reformas no capítulo pertinente à desapropriação de imóveis.
E. até hoje, permanecem essas reformas como texto vigorante, de vigência plena da Constituição- FederaL ·

A proposta transformou-se em provocação, em agil;,tçào: o GO\'-erno está agitando a sociedade; o Governo
está semeando a discórdia no campo, no meio rural, entre aquele que detém a propriedade dtl tefra e aquele a
.quem o Governo deseja oferecer '!- oportunidade de la-

vrar, de fazer com que a terra produza, de transformar,
assim, a estrutura agrária brasileira da imagem triste que
VCm dos versos de João Cabi-al de Mello Neto;. ••É uma
cova grande, nem larga, nem funda, é a parte que te cabe
neste latifúndio. Versos nacionalmente tornados conhecidos por famosa canção de Chico Buarque de Holanda.
Lançada a proposta, a Federação da Agricultura do
Estado de São Paulo entendeu de se transformar num orãculo da instituição da justiça agrária em nOSso Paísa Federação da Agricultura de São Paulo- um Estado
onde não haverá reforma agrária pOrque, lá, não há o
que reformar, as terras estão ocupadas, produzem, a agricultura é fértil, farta, abundante; até a cultura da borracha, antes viçosa na Amazônia, hoje flor~ce viçosa:.
mente no Estado de São Paulo. E disse que a sociedade
rural brasiTeira e a Federação da Agricultura do -Estado
de São Paulo estão dando ao Presidente Sarney a possibilidade de pôr em prática a filosofia da Nova República.
Imaginem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a Federação da Agricultura de São Paulo, que comprou quase
todo o Estado do Acre, que comprou metade do Pará, o
Centro-Sul do Pará todo comprado, quando não confiscado, porque no Acre houve confisco; no Acre, o que aconteceu foi a transformação de seringais em pastagens,
adquiridos a preço vil e aviltante, a dois cruzeiros o hectare, informa o nobre Senador Mário Maia. E, no meu
Estado, o mesmo aconteceu. É essa Federação que assume agora o-topete de dar ao Presidente José Sarney a
possibili~de de pôr em prática a filosofia da Nova Re-~lública. E mais, se as dec:isões não forem tomadas de acordo com a Federação da Agricultura Paulista, o Poder
não aceita ser dirigido por um "Príncipe da Dinamarca",
Sr. Presidente, eis o que se chama de ultimato: ou o
Presidente da República aceita as imposições da Federação Paulistã. da Agricultura ou o Presidente da República se transforma num. "Príncipe da Dinamarca".
Mas, Srs. Senadores, é preciso, inicialmente, deixar claro
que se trata de uma proposta. Uma proposta nunca foi
um plano e um plano nunca foi um projeto. O que propõe a Federação Paulista é que se faça a reforma agrária
sem que se mexa na estrutura agrária de nosso Pais.- Feijoada_ sem feijão, aduz o eminente Senador gaúcho Alcides Saldanha; diria eu, "Sr. Presidente. Quer manter o estatuto colonial, feudal, com a casa-graitde e a senzala,
com o senhor e o servo da gleba.
NingUém mais deseja isso, Sr. Presidente, nem mesmo,
creio e_u, as poderosas elites que dominam a estrutura agrária do nosso País têm a pretensão de manter, na sociedade brasileira, essa estrutura agrária retrógrada, porque
injusta e responsável, em grande parte, pelos grandes
conflitos sociaís que hão assaltado ó- Dosso País, ao lóngo da História.
Esta proposta, Sr. Presidente, é muito mais em defesa
da propriedade rural - e digo com convicção ãbsoluta
-do que mesmo uma proposta de reforma agrária pela
qual a Nação está reclamando.
O Sr. Jutaby Magalhil.es- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muito prazer, ouçoV.

Ex~!
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clusive a respeito do que significa Reforma Agrâria. Agora, devemos ver se não há nenhum perigo de se desapropriarem terras ocupadas, e não devemos nos lembrar
de frases infelizes como aquela do Bispo Dom Ivo Lorscheiter, Presidente da CNBB, que disse que até os latifúr:tdios produtivo~ deverjam _ser desapropriados. Essa
frase deve ser is-quecida, foi infeliz. Mas temos que nos
lembrar de que existem 400 mil propriedades consideradas vazias, num tot"âl de 100 milhões de hectares. Então,
nós temos áreas imensas para tratar desse problema da
Reforma Agrária. V. Ex• tem razão quando fala que esse
assunto, quando é discutido, traz um emocionalismo
terrível. Rec_o_rdo-me, e não sei bem se V. Ex• já estava
aqui COiKisco, pois não me lembro exatamente da época,
mas quando tratamos do problema do usucapião - se
V, Ex~ estivesse aqui iria se lembrar- houve revolta de
alguns setores da Câmara Federal e, no entanto, passou
o usucapião, e não criou problema algum. Hoje, se levantam em armas até para dizer que vão defender uma
propriedade, quando nenhuma dessas propriedades que
estejam produzindo estarão ameaçadas. Por isso, acho
que temos que combater invasores, como temos que
combater gri!eiros, mas não em nome de Reforma Agrária, porque achamos que o Governo tem a obrigação
de combater em qualquer época, com ou sem Reforma
Agrária. Mas que ê necessãria a reformulação fundiária
no País, isto é um fato,
O SR. FÁBIO LUCENA- Mas é exatamente, nobre
Senador, o que propõem as medidas imediatas de caráter
legal da proposta.
A segunda providência reclamada pelo Plano consiste
em adotar medidas imediatas através de ação conjugada
com o Ministério da Justiça e Govei'nos estaduais para a
desativação das milícias priVadas e o desarmamento nas
área-S de latifúndio, principalmente naqueles onde existem conflítos de terras ou disputas trabalhistas.
Quem coloca isso num Plano não pretende subverter
coisa alguma. Pretende realizar, até pela metade, uma
forma de justiça, porque essa proposta não é contra a
propriedade; pelo contrário, ela ê em defesa da proprie-dade rural e defesa não apenas antecipada. Posso até
classificá-la de legítima defesa putativa:, a fim de que daqui a 5, lO ou 15 anos não se agravem os problemas e
sem a adoção dessas receitas, que não são lei, porque a
primeira propositura de carãter legal da proposta ê a seguinte;
"Elaboração de projeto de lei, a ser submetido ao
Congresso Nacional, determinando que, antes de
qualquer despejo ou desocupação judiciais iricidentes em imóveis rurai~. o INCRA, necessariamente,
seja cientifiCado para manifestar interesse na desapropriação da área ou reassentamento dos ocupantes, hipótese em que se suspenderá a instância pelo
prazo que a lei conceder ao INCRA, para viabilização de tais providênpias."
O Sr.-Saldanha Derzf- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Antes de qualquer iniciativa que o Govern_o propõe, há õ encaminhamento de
um projeto de lei ao Congresso Nacional.

O Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço a oportunidade
O Sr. Américo de Souza- Permite V. Ex• um aparte?
que me dã, ainda que V, Ex• esteja no preâmbulo do seu
pronunciamento, mas, mesmo assim atrevo-me a
.O SR. FÃBIÜ LUCENA- O Governo não está reaparteá-lo. Em primeiro lugar, -para lembrar que o Exformando nada; o Governo não está tomando terra de
ninguém; o Governo não está estimulando conflitos Ministro do Presidente Geisel está na Aliança Democrã·
_ _esses conflitos são históricos, Sr. Presidente, o Governo
tica e é um adepto da Nova República...
está prevenindo, quer prevenir através de que Poder?
Não é nem do Executivo, ê do Poder Legislativo, porque
O SR. FÁBIO LUCENA- Também está o D-eputàdo
a premissa fundamental é que há de decorrer da discusSebastião Curió!
são_ da proposta, da transformação da proposta em plaO Sr. Jº-tahy Magalhães- E o Ministro das Com uni~
no, da "transformação do plano em projeto, da transforcaçõ~. ontem, declarou num programa de televis~o que
mação do projeto em lei.
o_ problema da Reforma Agrária foi apresentado inoporAntes que qualquer medida seja adotada, pretende o
tunamente, e achava que teria havido_ precipitação na aGoverno obter_ uma lei do Congresso Nacional que discipresentação da proposta de Reforma Agrária. Isto foi
pline, eu não diria a reforma, eu diria a justa política de
4ito por um MinistrO da Nova_ República. Discordo de
terras e a justa política agrícola, neste País.
V. Ex• apenas quando diz que em São P~ulo todos os
Mas dizia, se essas providências não forem adotadas a
palmos de terra estão ocupados. Lá, tambêm existe muitempo, isto é, agõra, não já, a meio prazo, depois de a
ta propriedade vazia. Mas concordo plenamente com a
proposta ser discutida pela sociedade, se essas providêntese de V, Ex•- e nego que está começando a defender,
cias acauteladoras não fOrem adotadas, ar, sim, a proirã defender - de que ê necessária a· Refornla Agiária,
priedade rural estará_ correndo risco em nosso País, Sr.
mais d~ que essa proposta que está aí, muito tímida, _inPresidente.
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O Sr. Nivaldo Machado- Permite-me V. Ex• u_m__aparte, nobre Senador?
O SR. FÁBIO LUCENA- Permitirei, daqui a pouco.
Logo, nào se trata da estimulação de conflitos, como
metirosamente anda alardeando pela imprensa do País
inteiro a Federação da Agricultura de São Paulo, cujo
patrimônio rural só é inferior ao do INCRA. Por isso
mesmo, Sr. Presidente, esse plano, essa proposta, esse
projeto, essa lei tem que começar pela devolução, aos Estados, daquelas terras que lhes foram confisc_a_das pelo
regime autoritârio, através da força, e anexadas ao patrimônio da União Fed~r_al: -~m quilômetros_de_cada lado
de rodovia pertencem à União. Quem fez isso'? Foi. o
Congresso'? Não, Sr. Presidente! Foram_ decretos autori~
târios do regime totalitârio. t o que se quer corrigir.
V. Ex~. no_bre SenadQr Ca.rl_o_s Lira, tem o aparte por
precedência em relação ao nobre Senador Saldanha Derzi.
O Sr. Carlos Lira- Nobre Senador, só tenho uma
pergunta: qual é a definição de latifúndio que estâ nesSa
. proposta?
O SR. FÁBIO LUCENA - N9bre Senado_r, a defi-..
nição de latifúildio será objeto de estydo da proposta. A
proposta não pode nem poderia definir o que é latifúndio. O que vai definir o que é latifúndio é a lei, depois de
votada pelo Congresso Nacional_. O mesmo aconteceu
com a empresa nacional, quando se discutiu a -polítiCa
nacional de InformátiCa. lnd_a_gava-se;_.""'O que ê empresa
nacional? Hayi_a um conceito abstrato de empresa nacional, como há de latifúndio. Mas a lei definiu o que é empresa nacional e, hoje, temos por definição o que é em·
presa nacional, o que é média, o que é pequena, o que é
microempresa. como vamos ter, por lei- são os termos
da proposta- a definição de latifúndio, nobre Senador.
Temer o quê, Sr. Presidente? Onde está o espectro?
Claro que, Como todo espectro, -é invisível. Mas, p·or que
toda essa celCl,lma'? Silnplesmente porque se resolveu dizer, no capítulo das ações imediatas, que o plano, feito,
proposta, feito projeto-, feito lei, começaria a ser executado por entre as áreas onde se apresentam os conflitos dC:
terra. Ora, Sr. Presidente, a que visa a Justiça inerente à
lei senào dirimir os _con_[litos sociais? Pode haver outro
objetivo para a justiça das leis'? Não quero crer, nem
devo crer que possa, Sr. Presidente! Ajustiça nào ê frutCi~
da paz; a paz é que fruto da justiça. Só pode haver paz
onde há justiça. Isso é um ensinamento filosófíco, religioso e jurldico. Não pode ser de modo diverso, nàópode ser o Inverso. A justiça não pode ser filha da paz; a
paz é que tem que ser conseqUência da justiça,
O Sr. Saldanha Derzi- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Ouç-o V. Ex•, nobre Senador Saldanha Derzi.
O Sr. Saldanha Derzi- Sabe V. Ex• o quanto admiro
a inteligência, a cultura e a qualidade de grande orador
de V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA -

Bondade de V. Ex•!

O Sr. Saldanha Derzi- Mas V. Ex' vai concordar comigo em que o próprio Governo adm_ite que foram precípitadas as medidas que tomaram com essa proposta de
reforrriã agrária. Não houve uma preparação.
O SR. FÁBLO LUCENA- Lamento não_poder concordar com V. E1t•.!
O Sr. Saldanha Derzi- 1:: o próprio Governo que declara. Membros do Governo, representantes do Gover-no, que declararam que foi precipitada.
O SR. FÁBIO LUCENA- Apenas para conduzir o
debate com V. Ex~ que, para mim, é muito salutar, p-orque só tenho que aprender com V, Ex•

Ali Agca está mentindo ou está dizendo a verdade pela
metade.
Não, Sr. Presidente! E a União Soviética, é Cuba. Talvez o Comandante Daniel Ortega, quando visitou o País,
tenha deixado subsídios para o plano de reforma agrária.
É esta celeuma desagregacionista ...
O Sr. 8.!tldanha Derzi parte?

E~'

-0 SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me! Essa discussão já tarda de 485 anos.

O SR. FÁBIO LUCENA - .. .-esta celeUma toda, Sr.
Senador Derzi, está sendo provocada pelas Federações
patronais, que jâ acusaram até a Igreja Católica- imagint~'?l ...

O Sr. Jaison Barreto - Em nome dela, depuseram o
Governo legítimo de João Goulart e mantiveram a
Nação 20 anos debaixo do obscurantism0 e haverá sempre razões- quase antevejo que o seu discurso antecede
a âemissão doMiriiSti'O Nelson Ribeiro, hoje no alvo do
reacionarisnio da Nação organizada. Aí está o Sr. Armando Falcão devolvido às lides públicas, a ameaçar
com milícias e coisas desse tipo, para mostrar que estamos começando mal a Nova República, se não tivermos
a Coragem de re_direcioná-la ...

sr. Saldanha Í>er:li -

E cOm razão!

O SR. FÁBIO LUCENA - ... de ser a maior latifundiária dQme_u Estado, o Amazonas, o que não é verdade,
é mentira!
O Sr. Saldanha Derzi- É: em Mato Grosso!

O SR. FÁBIO LUCENA -

Ouço V. Ex•

O Sr. Saldanha Derzi- É o próprio Governo quereconhece que houve uma precipitação. Realmente, nln·
guém é contra uma reformulação agrária no País, ela até
é necessária para terminar com focos de agitação em
vários lugares do Brasil e a maioría prOvocadas pela Pastoral da Terra, não ignora V. Ex• Agora, lançado precipitadamente- procurei o meu querido, nobre, fraternal
amigo Gueiros - e o alertei sobre a maneira como iria
ser lançada a sugestão desse plano, não seria a melhor
fórmula. Procurei o Governo e o alertei para que, no dia
em que fosse lançado esse plano, essa proposta, deveriam ser ouvidas as classes interessadas, pois todas as
classes rurais, todas as associações rurais, a CONTAG e
os proprietários rurais, deveriam ter discutido esse
problema.
O SR. FÁBIO LUCENA- Meu mestre, Senador_Saldanha Derzi, essa proposta está sendo dirigidã a tOda a
sociedade brasileira, ê uma proposta para a elaboração
do plano.

O Sr.Saidãnhã Derzi- Mas se ela tivesse sido discütida antes, como agora ...
O SR. FÁBIO LUCENA -Mas ela foi distribuída!
O Sr. Saldanha Derzi- Não! Discutida, antes 1 com as
classes interessadas, como agora estão fazendo, como agora começaram a fazer, acredito que chegariam a um aM
corda, como acredito que irão chegar a uma fórmula comum, a uma estrada comum, para que, realmente, este
País saia das difiCuldades em que se encontra e que se atendam àqueles sem terra e que também se resolvam os
problemas dos foco~ sociaiS que ixístem, das invasões
fabricadas por profissionais que existem; que o prórpío
---diz ele que é Presidente da CNBB, não sei se ê - D.
Ivo Lorscheiter ainda diz que a reforma agrária tem que
ser feíta !>obre as terras prOdutivas e se límitem à_s pro..:
· priedades, impedindo que o País se enriqueça, que os
brasileiros trabalhem para engrandecer es.te País, A SuiãM issu é uma propriedade no Estado de Mato Grosso,
que é da Igreja, que é do Vaticano e que tem mais de 650
mil hectares. E a Igreja tem, em_ todos os Estados, propriedades, e deveria ser a primeira a oferecêMlas ao Governo para solução desse problema. Mas, agora, o Governo realmente tranqUilizou a N~ç-~(1_, dizendo q_ue r~al
mente necessita fazer a r~forma agrária nas t~rras imp~O
dutivas, não nas terras produtivas. Então, isso é uma
tranqUilidade à Nação. E agora, que o Ministro está ou~
víndo as classes rurais, acredito que iremos encõiitrar um
caminho certo para resolver esse magno problema, que
todo Brasil quer resolver.

-- -- O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador Saldanha
Derzi, a Igreja ê um segmento da sociedade brasileira~
Num regime democrático, ela tem que ter opinião, -mas
D. Ivo Lorscheiter não é membr(l do Congresso NacioO SR. FÁBIO LUCENA -O Governo, agora, está
nal, ele não·:vai votar prOjeto de lei que será encaminhapreocupado com a forma como o plano foi divulgado e
do ao Congresso sobre o assunto. Serem_os_nós os titul<_~.M
não com a essência. Ocorre, que o radicalismo, a radicares do voto. Não podemos condenar a Igreja Católica
lização em torno do plano não partiu do Governo. As fepor c~t?r manifestando opiniões a respeito desse assunto.
derações de tod_o o País reúnem-se eni Brasília e, sob a
Presidência do ex-Senador Flâvio Brito- por sinal, meu
O Sr. Jaison Barreto- Permite V. Ex~ um aparte?
amigo pessoal, amaZonense - lançam o alarma. A U·- Ó SR. FABIO LUCENA - Com praZer.
nião Soviética não mandou somente matar o Papa, não!
O Sr.

Saldanh~;~.__O_erzi

-

Não!

O Sr. Jaison Barreto- Acompanho o discurso deV.
Ex~. que ê da maior importância, porque começa a diss~
car a verdade da Nova República e aprofundar o seu
questionamento. Na visão de muitos, será sempre precipitada a discussão da reforma agrâria.

não cassou o meu a-

O

V.
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O SR. FÁBIO LUCENA --Sem dúvida alguma!
O Sr. Jaison Barreto- ... no sentido de mudanças verdadeiras das estruturas injustas deste País. E falo isto
como representante de Santa Catarina, um Estado de estrutura fundiâria - no intender de tantos aí - qUase
perfeíta, do minifúndio, de poucas áreas de latifúndio
improdutivo - mas exatamente lá explodiu, a até em
homenagem às Oposições que, nesses 20 anos; organizaram a sociedade para avançar e para provocar pressões
democráticas, num encontro de soluções para os seus
problemas. Tivemos lá invasões· de extensas áreas, até
por homens sem terra, por trabalhadores desencantados,
como sempre, de promessas que não se realizam. Sou insuspeito, porque sou-adversário políticú do Governador,
mas foi ele o primeiro a demonstrar que está mudando,
estã avançando, está entendendo da necessidade de se
deslocar das suas bases de sustentação retrógradas, para
enfrentar soluções que são imediatas, porque o povo não
quer- depois do episódio das eleiçõe~."díretas já.. , e
que acabou sendo levada para o Colégio Eleitoral continuar sendo enganado e manipulado; por isso tomou
atj~~4~ __qlle_ o~_ad01iní~f~á~o_r~--~()_ -~sta~_() en~en~er~,
Que podem pãrecir reprováveis, porque-ãgridem -de ãlgUma maneira, a propriedade, mas tem que encontrar uma
saída democrâtica para 9 atendim~nto daquelas populaÇõeS que estão, lá, sem terras e sem possibilidade desobrevivência. E aí começo_u a aflorar um f'!tO estranhQ:
setores do meu próprio Partido, o PMDB, e da Frante
Liberal,- foram os _que mais rapidamente se organizaram
para denunciar o Governo da Nova República ...
O SR. FÁBIO LUCENA....: Tem toda a razão V. Ex•!
O Sr. J aison Barreto - ...contra _o com portamentp do
Governad_or que lá colocou tropas, não para expulsar
ninguém, mas para proteger 'propriedades, impedindo o
avanço de novas invasões, mas dando cobertura, inclusive, como obrigação de Estado, para que aquelas comunidades sobrevivessem em péssima situação de saúde;
crianças sem comida, sem proteção contra o frio etc. E
com propostas claras, democráticas, de convocação do
Governo f'ederJ,!.] que lá esteve, através do INCRA, desa·
propriando as áreas invadidas e deslocando aquelas po·
pulações que invadiram aquelas áreas, para outras regiões. Pois foi exatamente no momento em que estávamos a enco~ntT-ar soluções para aqueles problemas que setores do PMDB, infelizmente minoritários, mas conservadores e retrógrados, e homens da Frente Liberal, para
lá se deslocaram, provocando, aí sim, uma situação
gravíssima, estimulando aqueles proprietários a se armarem para tomar medidas que acabariam em sangue e violência - para impedir is~o que "f16s todos defendemos,
como democratas e como brasileiros, a necesídade de
uma reforma agrária, que se implante já, respeitando o
dh:eito, sim, mas garantindo a sobrevivência de milhões
de brasileiros, que tlão podem mais aguardar indefii:Jídamente que_ este COngresso conservador e reacionârio fiqlle dis~uti_ndo, como me parece ser a prop-Osta durante
mais um ano __ou dois anos, enquanto os fatos se agravam, enquanto a convulsão social aumenta. Daí, nobreSenador Fábio Lucena, a defesa que fazemos desse paCto
social1 que nã.o estâ sendo proposto com lealdade para a
Nação. Se qUerem reescrever a História deste País, convoquem uma Constituinte jâ, porque vai ser através da
dis.cussão nacional que haveremos de abordar esses

problemas cruciais para uma saída democrática par~ a
Nação. Se trouxermos esses projetas para o Congresso
Nacional, que não tem compromisso com soluções, porque tem sempre protelado, não tem tido a coragem, a altivez e o espírito público para procurar, nesses anos todos, ·uma saida para a Naçã.Q, Que se convoque- é o apelo final que faço - urila Assembléia Nacional Constituinte,jã e agora, para que ai;Siin, OUvida a Nação toda,
uma composição diferente desta que hoje, aqui, desserve
à Nação, nós possamos dentro de um prazo razoável, de
9 meses oü t ano, encontrar uma saída não só para o
problema agrãrío, mas para o probleina das relações de
trabalho e capital, da soberania nacional, dos deveres da
classe trabalhadora e d_os s~:us direitos que estão sendo
postergados e afastados. De modo que o meu cumprimento, porque sei da sua posição altiva c_omo representante do nosso Partido, o PMDB, mas também o seu
espírito crítiCá,- no que diz respeito aos descaminhos que
pode percorrer a Nova República se não soubermos
questioná-la como faz V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço o substancioso
aparte de V. Ex~. nobre Senador Jaison Barreto, e tenho
a certeza de que este debate fará com que a Constituinte,
que vai surgir por bem ou por muito bem neste País,
nasça, surja com autenticidade iridispensâvel a todo o
P.dÍS,

O Sr. Alcides Saldanha- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA -

Com muito prazer!

O Sr. Alcides Saldanha - Nós, que estudamos o Direito Agrário, há algum tempo, sabíamos que as c-oisas
iam acontecer mais ou menos como estão acontecendo:
Uma pequena correção na afirmaçã.o do nosso ilustre
companheiro Saldanha Derzi: o Governo não disSe que
o plano foi precipitado; o que o Senhor Presidente da
República disse foi que a verbalização de alguns foi precipitada. A afirmação é de São Paulo, de que o Partido
ComuniSta teria feito esse plano.

O SR. FÁBIO LUCENA- Não, não é de São Paulo!
São Paulo é um Estado culto e não faria uma afirmação
dessa natureza,
O Sr. Alcides Saldanha -

E. o Flávio Brito!

O SR. FÁBIO LUCENA- A afirmação~ das Confederançôes de Agricultura de todo o País.
O Sr. Alcldes Saldanha- Através do Sr:. Flávio Brito,
hã vinte anos, Presidente da Confederação!

O SR. FÁBIO LUCENA -
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A CNA afirma que o

Projeto foi feito pelo Partido Comunista.
O Sr. Alcides Saldanha- Sem saber S. s~ que, em termos de marxismo, em termos de comunismo, não há o
que falar em reforma, porque a propriedade da terra~ do
Estado; quer dizer, poderia pelo menos não dar uma
lição de ignorância ao fazer urna afirmação dessas. Mas,
nobre Senador, acho que V, Ex• faz muito bem em levantar o debate, porque sempre, sempre haverá aqueles que
emocionalmente vão achar que a reforma deva, primeiro
- jâ alguém no meu Estado, disse isto, é muito bom ter
refora- se fazer no Pará e se deixe o RioGrarideido SUl
para daqui a 20 anos. Evidentemente, lá no Pará, vamos
encontrar pessoas que_ querem que a reforma comece no
Rio Grande do Sul para deixar o Parâ para daqui a 20 anos. Esse choro é universal e existirá sempre. Agora,
uma advertência à direita: ela está fazendo coisas, aqui,
que são de alta periculosidade, ameaçando o Governo
Central em armar-se, ameaçando em criar milícias particulares.
O SR. FÁBlO LUCENA- Criando milícias·pararrillitares!
O Sr. Alcides Saldanha- Neste País ...

O SR. FÁBIO LUCENA - Já se estuda uniforme
para essas milícias, Sr. Presidente, isto é muito sério.
O Sr. AlcldesSaldanha- ... existem milhões e milhões
de pessoas sem terra.

O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-mel Chomo a otenção do Ministro do Exéicito. Já se estudam uriiformes

para essas milícias, o que ê flagrantemente proibi9o pela
Cori.SfitüiÇão- Federal.

O Sr. Alcides Saldanha -

É o desafio ao Estado.

O SR. FÁBIO LUCENA- Não se admitem organizações paramilitares neste Pafs, nem os partidos políticos
podem usar uniformes, que são privativos das F_Oi'ças
Armadas.
O Sr. Alcides Saldanha- Essa advertência, Sr. Senador; é que tem que ser feita com calma, sem passionalis~
mos. Acho que a direita não tem ne~hum interesse em levantar, agora, uma convulsão social no País e, no entanto, está agindo irrazoavelmente. O Governo traz um plano para ser discutido e a reação ê apelar para a violência,
é ameaçar criar ffiilfcias, é dizer que o Estado~ como se o
Estado não exis.tisse e- que o indivfduo, se armando, com
prepotência individual, faz com que milhões e milhões de
deserdados possam se lembrar, Sr. Senador, que também
poderão apelar para a violência. Não seria nada conveniente entrarmos nesse processo de deterioração quando,
homens razoáveis, poderíamos pegar o planoJ sentarnos, estudar e democraticamente decidir, Apesar de que,
infelizmente, Sr. Senador, não acredito, sem desdouro
para ninguém, porque respeito a riiaheira de pensar de
cada um, que o atual Congresso_ Nacional aprovasse um
plino- desses, pois, ínfelizmente, a màioria de nós que istá aqui, realmente, não estâ bastante interessada em ver
o problema de alguns milhões -que diziam os 1:!!1 nossa
estréia neste -Senado~ de 40, 30 milhões de pessOaS que
são totalmente deserdadas na área rural, e cujo caso tem
que ser reestudado. Diz-se aqui que o Sr. Bispo do Rio
Granck: do SuJ não pode pensar, quando se acusa Dom
Ivo Lorscheiter porque disse que os latifúndos produtivos ta,mbém deveriam ser desapropriadQ~. como se o
simples falO de S. Revm• dizer fizesse ocorrer a desapropriação. Pelo amor de Deus, é um cidadão brasileiro que
tem o direito de pensar e de dizer; se cria eri1 cima como
se fora uma decisão do Governo. Quando se chega jã a
temer até a liberdade de palavra numa incipiente democracia, as coisas não vão bem e o apelo é para que todos
nós tenhamos p imenso juízo de discutirriios democraticamente e, em paz, chegarmos às conclusões que são necessárias, que nãQ <!,teemos fogo num pais que quer acertar e que quer resolver problemas que se tornam crôni- cos. Dizem assim;". "oS produtivos não." Amanhã ou depaíS, Sr, Senador, quando vier o problema de que os pro-dutivos ficam fora, todos os latifúndios do Brasil, por
definição de alguns, passarão a ser produtivos, porque af
vem o problema de o que é produtivo e Qque não é. Na
verdade, o que se quer com a discussão, é evitar, pela
quarta ou quinta vez, que se retome a discussão seriamente do problema da estrutura agrária do País. Isto terá que Ser feito com lógica, com juízo, porque Senão, amanhã ou depois, será feito de qualquer maneira.
O Sr. Benedito Ferreira - Permite V. -Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Tem razão V, Ex•,Sr. Senador Alcides Saldanha. No entanto, mais do que nunca, esta é a oportunidade de que se aplique a famosa sentença do General Castello Branco, autor do Estatuto da
Terra;_ "As Forças Armadas não existem para apoiar ou
d~saprovar programas de Governo. Elas existem para
garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem."
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V, Ex' um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Um instante, nobre Senador. Há três solicitações de apartes à frente de V, Ex~
Rogo-lhe paciência.
Mais do que nunca, Sr. Senador A!cides Saldanha e
Srs. Senadores, impõe-se que as Forças Armadas garantam os poderes constitucionais, porque a iniciativa da
_ proposta para a elaboração do Plano de Reforma Agrária partiu do Poder Executivo que está garantido pela
Constituição Federal, e impõe-se que as Forças Armadas
~açam cumprir a Constitllição,-do que já não tenho dúvida ao ler nos jornais do País inteiro estas- palavras confortadora~~. "Forças Armadas repel~ idéias de golpe. O
Ministro da Aeronâutica Odãv16 Jó.!io Moreira Lima e
Henrique Sabóia, da Marinha, repeliram ontem qualquer tentativa de intervenção das Forças Armadas na
pOlítica do País. Falar de intervenção militar nos negócios dq Pais, no momento, é coisa que só pode existir na
imaginação de alguns irtdivíduos". - (Geisel)- pala-
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vras minhas,_,_ "Não hã nenhuma realidade em qualquer
comentário sobre este assunto", comentou Moreira Li-

ma.

Se as Forças Armadas tiverem que intervir, e estarão
coagidas a tanto pela Constituição, serâ para repelir a
organização de milícias 'armadas, partam da esquerda,
partam da âireita, partam de qualquer setor que queira
se opor, pela força, aos mandamentos da força constitucional do nosso País.
_sr:-Presíáente, rogo-lhe permissão para ouvir o eminente Senador Américo de Souza.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Eu pediria a
V. Ex• que concedesse esses apartes e com eles ultimasse
seu pronunciamento, porque jã nos excedemos em muitos minutos e há uma lista imensa de oradores.

O SR. FÁBIO LUCENA -

Sr. Presidente, serei o

mais fiel cumpridor da recomendação de V. Ex•; ouvindo os apartes e comentando-os, encerrarei o meu pronunciamento.
Tem V. Ex~ o aparte, Senador Américo de Souza.
O Sr. Américo de Souza- Nobre Senador Fábio Lucena, ouvir V. Ex~ representa, neste Senado, não só um
prazer, pela eloqüência e elevada inteligência com que
defende seus pontos de vista, mas acima de tudo, uma
aula. Estou ouvindo V. Ex• desde quando me encontrava
no meu gabinete, e ficava em dúvida se continuaria lá, atento às suas palavras, ou se viria ao plenário para me
congratular com V. Ex~ pelo brilhante discurso que vem
proferindo nesta Casa. Preferi a segunda hipótese. Mas,
em me congratulando com V. Ex•, nobre Senador Fábio
Lucena, eu gostaria de trazer um pouco de colaboração e
fazer alguns comentários. Percebo que o assunto dareforma agrária é suficientemente bastante para levantar
todas as forças da Nação, contrárias ou a favor. Um País
de dimensão continental, onde nem mesmo sabemos o
que é latifúndio ou minifúndio, porque é um vocábulo
que tem significado diferente em Alagoas e Sergipe, no
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no Maranhão, no
Amazonas e no Acre, no Parâ e em Mato Grosso, num
País de dimensões continentais como o Brasil, onde sabemos a existência de muitO$."brasis": o Brasil industrializado, forte, ôe renda per capita elevada e o Brasil de
misêria, de tristeza e de sofrimentos do Nordeste e da A~
mazônia. Com essas disparidades todas é dificil realmente, num pronunciamento de uma tarde esplendorosa porque traz V. Ex~ à tribuna do Senado, traduzir tudo que
devêssemos ter consciência para decidirmos melhor. Digo, realmente, que não é s6 a reforma agrâria, a distribuição da terra ao homem do campo, que soluciona o
problema. Sabemos que sem assistência financeira, sem
assistência técnica, o nosso homem do campo será meUs
irriprodutivo do que sempre fôra. Sabemos que se não
houver realmente uma composição de interesses nacionais para trazer ao Senado da República e à Câmara dos
Deputados a solução mais adequada, não teremos a reforma agrária dos nossos sonhos, dos sonhos de V. Ex• e
dos sonhos dos membros desta Casa. Por isso, achamos
perfeitamente vâlida a iniciativa de V. Ex•, trazendo a
esta Casa e a este plenário assunto tão importante para
debate pelos nossos membros, mas chamaria a atenção
de eminentes companheiros nossos que, certamente, empolgados pelo assunto, chegam a dizer, como o nobre e
eminente Senador Jais_on Barreto, que a composição que
temos no Congresso Nacional desserve à Nação. Creio
que devemos ser mais condescendentes com os entusiastas, a favor ou contra. Na verdade, não encontramos ne-nhum que seja contra o povo brasileiro. Gostaria de dizer a V. Ex• que o seu pronunciamento ê um dos mais a~
plaudidos que esta Casa tem ouvido nos últimos tempos
e congratulo-me com o brilhantismo do seu discurso.
Muito obrigado.

O SR. FÁBIO LUCENA -Nobre Senador, agradeço
até as imerecidas referências que fez ao meu pronunciamento, mas, ao mesmo tempo, me regozijo por ouvir as
suas palavras, recordando-lhe que o Amazonas, quando
provínciajã pertenceu à Provfncia do Maranhão. E nilo
me causa nenhuma surpresa o escorreito português com
que V. Ex• se pronuncia, porque o Maranhão foi a úilica
parte da Amazônia provinciana onde pregou o Padre
Antônio Vieira. Daí as origens históricas do excelente
vernáculo com que V, Ex.' se pronuncia. Muito obriga-

do,
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Sr. Presi_dente, quanto aos Srs. Armando ~alcão e E!'nesto Geisel, quero chamar a atenção do Procurád_or- "
Geral da República, Dr. José Paulo Sepúlveda PertenCe,
porque os dois, ao instigarem o golpe, incorreram- nas
disposições penais-do Art. 17 da Lei de Segurança Nacional e devem ser processados na forma da_lei, pela Justiça Militar, a fim de que não voltem, esses dois vexilários do arbítrio, da ditadura_e do terror que cometeram
contra a Pátria crimes que ninguém pode nem sequer investigar, a fim de que não voltem mais a insuflar o inconformismo e a insatisfação perante à sociedade brasileira.

Sr. Presidente, sairia da tribuna com profundo sentimento de frustração se V, Ex• não me permitisse ouVir os
apartes dos eminentes Senadores Moacyr Duarte e Benedito Ferreira.
Ao seguir os apartes, concluirei.
O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador Fábio Lucena, jamais se viu umã unanimidade favorável tão discar~ dante em torno de UIT) problema, quanto em torno do
problema da reforma agrária. Parece que todos no Congresso emprestam o seu apoio à deflagração do processo
de reforma agrária ou de reformulação de nossa estrutura fundiária, como desejem chamar. Mas, pa-rece qUe há
uma discordância manifesta ou hã uma ~reoctipãção
com relação ao modus faciendi, ao modus operandi, como
se processará essa reformulação:
O SR. FÁBIO LUCENA para dialogar com V. Ext-..
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Nobre Senador, apenas

O Sr. Moacyr Duarte -Com o maior prazer.

O SR. FÁBIO LUCENA- ... porquedodiãlogocom
V. Ex' sempre surge para mim a indispensável réstia de
luz, a fim de que eu aprimore o meu, âs vezes--;-obnubilado raciocínio.
Nobre Senador, esse modus faclendi, esse modci pelo
qual vai ser feita a reforma agrária, será estabelecido e_m
lei a ser aprovada pelo Congresso Nacional. to que se
contém na proposta de reforma agrária. Permita-me, o
primeiro item das medidas imed\atas_ de caráter legal,
propõe precisamente o seguinte: elaboração de prOjeto
de lei, a ser submetido ao CongreSsO Nacional etc .. etc.;
sobre.o assunto reforma agrária.
·
Logo, quanto ao modus faciendi, não há um animus necandi. Não há esse animus porque o Congresso, ao discutir e votar esse projeto, terá a mais ampla liberdade de o~
pinião, de discussão de pensamentO para a dotar esse modus faciendi sem um animus necandi, sem nenhuma intenção, como andam por aí alardeando, injuriosamente,
de querer matar alguém, sobretudo proprietários de terras. Nobre Senador, em absoluto, a proposta não advoga, em nenhuma das suas vírgulas, nenhuma forma de
criminalidade, porque ela precisa ser discutida e, por isso, o Governo apresenta uma pro·posta à socíedade. Não
é um projeto acabado, é uma proposta para que seja discutida e não para servir-se, Sr. Sena_dor, de lenha para a
fogueira agitacionlsta que a extrema direita está acendendo neste Piís.-·com:·iss-o-;-os homens responsáveis,
nós, no Congresso Nacional, com isso não podeníoS coiicordar.
Desculpe-me por ter-me prolOngitdo nesta parte do
diálogo, mas V. Ex~, com a permissão sergipana do
nobre Presidente Passos Pôrto, continuacom o aparte.
O Sr. Moacyr Duarte - Eminente Senador Fá~
bio Lucena,jã tem-se dito, nesta Casã, e repito, que a te~
formulação de nossa estrutura fundiãr.ia já se toinou
uma exigência de caráter nacional e esta providência já.
se delonga por muitos anos. Que venha a reforma agrária, mas que traga em seu bojo o respeito ao direito de
propriedade legitimamente adquirida, economicamente...
- O SR. FÁBIO LUCENA---:- Está garantido. A proposta mantém todos os dispositivos ...
O Sr. Moacyr Duarte ~~~Economicamente...
O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me! A proposta
mantém todos os dispositivos· atllãlmente em vigor na
Constituição Federal. São dispositivos, muitos deles, os
mais retrógrados no que pertine a questão. A proposta
não toca nesses dispositivos.
O Sr. Moacyr Duarte- Que se respeite, sobretudo, o
direito à própriedade legitimamente adquirida, economi~
camente explorada ...

O SR. FÁBlO LUCENA- Se V. Ex!- me demonstrar
um: ponto dã proposta que desacate esses direitOs, eu me
I--etii'o da tribuna.
O Sr. Moacyr Duarte- •.. e socialmente ...

0 SR. FÁBIO LUCENA- Retiro-me da tribuna se
V. Ex• me mostrar um item, uma letra da proposta que
desacate ou desrespeite o direito ...
O Sr. Moacyr Duarte - e socialmente atendendo os
seus objetivos, porque o que se verificou após a divulgação desse plano do Governo que, na minha opinião, é
apenas uma versão preliminar de um plano a ser elaborado juntamente com um projeto de lei alterando a legislação pertinente.
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• me permite! Não é
plano, nobre Senador, é proposta para a elaboração de
um plano. E uma proposta.
O Sr. Moacyr Duarte __;1;: unf plano em sua versão
preliminar.
O SR. FÁBIO LUCENA- Não, Ex't É uma proposta à sociedade, para a elaboração de um plano.
O Sr~- Moacyr Duarte- É um plano em sua versão
prelini.1nãr, em última análise.

O SR. FÃBIO LUCENA -

Não há última anâlise.

O Sr. Moacy~ Duarte- V. Ex' há de convir que a simples divulgação desse plano
simples declaração do Sr.
Ministro da Pasta do Desenvolvimento e da Reforma Agrária de que essa reforma seria deflagrada, primordialmentç~ inicialmente, nas -áre:is que estivessem sujeitas a
tensões sociais, bastou essa declaração, bastou a reafirmação do óbvio Para que as invasões se multiplicassem
em várias ãreas do território nacional. Sabe V. Ex' disso,
que dia posterior à divulgação desse plano, tivemos invasões no Estado de Santa Catarina. Nós tivemos invasões
no Estado de Pernambucõ, nós tivemos inVasões na reg!ãõ canaVieira no Estado da Paraíba.
O SR.... FÁBIO LUCENA- Estou sabendõ por V. Ex•
Pelo contrário ...

ea

O Sr. Moacyr Duarte- Eu soube pelos jornais.
O SR. FÁBIO LUCENA- Pelos jornais, o que eu es-

tou .sabendo muito é da apuração do crime do assassinato de Alexandre von Baumgarten. É o que mais estou
lendo nos jornais.
O Sr. Moacyr Duarte- Eu não fui responsável por
esse assassinato. Nem conivente.
O SR. FÁBIO LUCENA - Evidentemente, não.
V. Ex• jamais poderia ser responsabilizado por aquele
delito, porque V, Ex' está de um lado e aqueles criminosos _cs_tão __de outro. Mas faltam ser punidos, e o serão
pela lei e pela Justiça.
Mas, V. Ex• quando toca no pomo da discó_rdia_se es~
quece de ler as propostas do Governo, exatamente o se~
gundo item da propcista:
,, ''ProvidênCias imediatas, atrav·éS de ação cOnjugada com o Minisfério_.da Justiça e governos estaduais para desativação de milícias privadas e o de-.
sarmamento nas áreas de latifúndio, principalmente
naquelas onde existem conflitos de terras ou disputas trabalhistas."
A prop-osta manda, ordena o desarmamento nessas
ãreas de conflito, e quem manda desarmar, Sr. PJ-esiden·
te, é porque não quer a violência. Como então se acoi·
mar o Governo de querer atentar contra a propriedade?
Desafio os Srs. -, desafio, não, não cabe essa expressão,
dentro do Regimento- mas eu solicitaria que-meexibissem uma vírgula, uma palavra na proposta para a elaboração do plano que atente contra a propriedade privada,
para que eu, humildemente, me retire desta tribuna.
O Sr. Moacyr Duarte O Sr. Benedito Ferreira parte?

V. Ex• me permite?
V. Ex• me concede um a-

m_ailifcstando 5omo admirador de V. Ex!-, e se.i_o quanto
Ex•_é un:t_ fiomem Que cultiva a verdade. E por amor à
verdaOe, eu goStaria de chamar a V. Ex~ para um fato
que está escapando não sô ao atual Governo, mas escapou_a todos os governo~ pós-1964. É que aquele grupo
da antiga SUPRA, da inspiração .. .

-v.

O SR. FÁBIO LUCENA -

... tro(squista.

O Sr. Benedito Ferreira- ... eu não diria a inspiração,

rnas de forma?ão de esquerda radical da antiga SUPRA,
que passou a mtegrar aos quadros do IBRA, do INDA,
e, posteriormente, do INCRA, continua lá dentro dominando a instituição. Tanto que o Ministro Nelson Ribeiro ...

O SR- FÁBIO LUCENA -

Hoje Ex•?

O SJ:".-Benedito Ferreira- No INCRA.

0 SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Senador. V. Ex• estL
O Sr. Benedito Ferreira- Não, eu estou fazendo a defesa do Ministro Nelson Ribeiro.
O ..SR. F-ÁBIO LUCENA nobre Senador.

Está vendo fantasmas

O Sr. Benedito_Ferreira- Não, eu estou fazendo a defesa do Minigro Nelson Ribeiro, porque eu vou apontar
para V. Ex• um fato gravfssimo.
O SR. FÁBIO LUCENA - V. Ex• vê homens do
INDA no fNCRA. Ainda era eu menino, quando eXistia
o INDA. E V. Ex• vê homens do INDA no INCRA?
O Sr. Benedito Ferreira ....... Não, Ex' V. Ex~ não é tão
jovem assim, não, e nem tão velho, Porque o INDA foi
.criado _depois da SUPRA. V. Ex~ está equivocado, V
Ex~ vem dar notícia é do INIC.
O SR. FÁBIO LV CENA lução ..

Ele foi de antes da revo-

O Sr. Benedito Ferreir11- Não, não Ex~ é o INIC,_o_
antigo Instituto Nacional de Colonização e Imigração,
V. Ex• está misturando alhos com bugalhos. V. Ex• não é
tão criança assim, e nem tão jovem- assim. __
- O SR. FÁBIO LUCENA- Eu concordo, Mas V. Ex•
não é tão velho assim.
O Sr. Benedito Ferreira.- Mas, de qualquer forma, eu
estou tendo melhor memória do que V. Ex', porque, talvez, eu seja mais afeito ao problema.
O SR.FÁBlO LUCENA-O que é um sintoma de lucidez permanente. Eu o cumprimento por isso.
O Sr. Benedito Ferreira- Sim, eu sou tão lúcido, que
reconheço a inteligência brilhante de V. Ex• Mas, nobre
Senador Fábio Lucena, esse grupo, que ludibriara todos
os governos pós-64, levou o Ministro Nelson Ribeiro a
uma mentira vergonhosa, na sua proposta.
O SR. FÁBIO LUCENA -

V. Ex~ fala em mentira; ..

-O Sr~ Benedito Ferreira - Vou apontar, vou dar os
números, está aí na proposta: 409 milhões de hectares de
latifúndios improdutivos. Ora, Ex~ ...
O SR. FÁBIO LUCENA Senador?

Qual é a pãgina, nobre

O Sr. Benedito Ferreira- Ora, nobre Senador, çu li,
não marquei a página, mas V. Ex!-, lendo, acompanhando a exposição de motivos de S. Ex' o Mínistro, vaí en~
contrar ai 409 milhões de hectares na mão de proPriedade privada como improdutivos. Ora, é um negócio tão
vergonhoso e que deixa tão mal o Ministro, e s_ó não deixa pior porque ele está sendo vítima como outros que o
antecederam na Pasta, também foram ludibriados por
esses espertalhões. Espertalhões que castraram o ITR,
que era o grande instrumento--da reforma agrária, que
era o imposto prõgressivo. Eü pediria ao nobre Senador
gaúcho que não fizesse um aparte paralelo, porque eu
não estou conseguindo prender a atenção dQ asador na
~~

.

O SR. FÁBIO LUCENA -Agora tenho que ouvir 0
nobre Senador Benedito Ferreira.
._

O SR. FÁBIO LUCENA -Não, pelo contrário. Eu
estou ouvindo o Senador Alcides Saldanha com O ouVido esquerdo e V. Ex• com o ouvido direitO.

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Fábio Lueu, sem favor nenhum, venho, reiteradamente, me

O Sr. Benedito Ferreira - Mas veja V. Ex• que af
cou um negócio de esquerda, direita, que não fica bem

ce~a,

·n: -
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para V. Ex•, porque V. Ex' é um democrata, e aí ficou
repartido entre um ex._tremo e outro. De qualquer forma,
Ex~,

sou vaidoso suficientemente para querer apreender
o rac(ocínio de V. Ex•, mas, também, para recebera consideração da sua atenção ...
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• me desculpe, então, se, por sussuros que provieram da minha Bancada,
eu· desviei apenas a minha conjuntiva de V. Ex•, e não as
minhas oiças. Estou ouvindo-o, com muito prazer e satisfação.
O Sr. Benedito Ferreira- Muito obrigado. Mas,

Ex~

queria alertâ-Io, porque sei que V. Ex', na sua sinceridade, não deseja a desestabilização do_Governo, como nenhum democrata que aí estâ a desejam. Mas esses malditos que lã estão desejam porque induziram a essa mentira que estã aí...
OSR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, a expressão mentira ...
O Sr. Benedito Ferreira -

Mas é mentira,

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu gostaria de encontrar
isto na proposta, Sr. Senador.
O Sr. Benedito Ferreira- Eu vou mostrar para V.

Ex.~

O SR. FÁBIO LUCENA- Então, se V. Ex• me permite, enquanto V. Ex• não me mostrar esse dado, eu não
posso discutir. É impossível, Ex•
O Sr. Benedito Ferreira- Eu não estou pedindo para
V. Ex• discutir o assunto. Eu estou pedindo para V. Ex'
uma oportunidade ...
O SR. FÁBIO LUCENA - Nob~ St.!na9or, eu _não
_ tenho o dom dos demiurgos, não posso discutir com V.
Ex• sobre assunto que não encontro no plano e que V.
Ex' não me oferece um meio de descobri-lo.

_O Sr. Benedito Ferreira- Se a Mesapudessepennitir
um espaço de tempo ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Agora não pode... O meu
tempo estã esgotado em dois minutos.

Ex~

O Sr. Benedito Ferreira - Não, não sou eu quem estou com a prova da verdade.

O Sr. Benedito Ferreira - ... eu pegaria a proposta
que estã nas mãos de V. Ex• e faria a leitura. Eu já me ofereci e jã requeiro, por antecipação, à Mesa, a palavra
para explicação pessoal, a fim de proceder à leiturá do
texto que aí estã.

O SR. FÁBIO LUCENA - Onde a prova de que o
Ministro está faltando com a verdade?

-Q- SR. FÁBIO LUCENA - Pois não, Sr. Senador,
pois não. Estarei, sentà.do, para ouvir V. Ex• Prometo.

O Sr. Benedito Ferreira- Não, eu não disse que o Ministro está faltando com a verdade. Eu disse que S. Ex•
foi iriduzido a trazer na sua Proposta uma mentira ...

O Sr. Benedito Ferreira- Veja _v. Ex•, neste País, que
só tem 34% das suas terras na mão de particulares inaproveitaâas, atendendo a uma exigência do próprio
IBDF, que exige na Região de V. Ex• e na minha 50% de
reserva florestal, e aqui na Região Sul e Centro~Oeste
20% de reserva florestal, logo a média de 34% é muito razoãvel, Mas, não. Aqueles que informaram o Ministro,
que prepararam o dossier para o Ministro encaminhar ao
Presidente da República, maliciosa e diabolicamente puseram 409 milhões de terra ociosa quando, na realidade,
o total na mão da iniciativa privada, o total de propriedades catalogadas pelo próprio INCRA, que fornece os
dados ao IBGE, é de 369 milhões dehe<:tares. Ora, como
V. Ex• poderia, num milagre da multiplicação, tirar 309
de 369, quando, dos 369 milhões, 66% estão Ocupados
por lavouras permanentes, por lavouras temporárias e
por pastagens. Vê V. Ex' que, propositada e diabolicamente, redescobriram a roda. Nobre Senador, como eu
dis.se na semana passada, estão exumando um cadáver,
porque a reforma agrária foi sepultada em 1964, porque
ela deixou de interessar às esquerdas. Ela foi estatuída
para ser executada dentro dos parâmetros do r_egime democrático; isto é, desapropriando os latifúndios improdutivos com o título da reforma agrãria, com 20 anos de
prazo; indenizando as benfeitorias previamente com dinheiro e o imposto progresSivo, que nunca foi aplicado.
É esse o grande crime dessa gang que toma conta do INCRA. O imposto progressivo que deveriã ser dois, num
ano, quatro no outro, oito no seguinte e 16 no seguinte,
até fazer com que o especulador fundiário vendesse as
terras os as entregasse ao Estado, isso nunca foi aplicado. Eu trouxe documentos que confirmam e V. Ex• assistiu ao meu pronunciamento; em 1983, arrecadou~se l/12
de imposto territorial daquilo que se arrecadava em
1951. Então veja V. Ex• a mã fé desse pessoal do INCRA. Se eles tivesse interesse em fazer reforma agrãria,
estariam aplicando o imposto territorial rural, mas não!
Querem é tumultuar o setor produtivo brasileiro. E eles
enxergaram nessa bandeíra uma forma de desestabilizar
o Governo, que V. Ex• tão brilhante e lealmente defende
· nesta Casa. Esta a minha preocupação Ex• Eu gostaria
até que todos os fazendeiros, patrioticamente, n-ão incorressem na grande ameaça que paira sobre o problema,
porque, na verdade, nobre Senador, a agropecuária está
tão descap~tali?:ada que o grande perigo hoje são os fa~
zendeiros deliberadamente, maliciosamente, promoverem a invasào para obrigar O Governõ-a desapropriarlhes. Isso, sim, seria um grande negócio- para os agropecuãristas e Uma desgraça para esse mais que falido Tesouro Nacional. Esta é minha preocupação e veJa V. Ex•:
devo S!!r um dos grandes pecuaristas do meu Estado,
devo ser um dos maiores criadores de gado do meu Estado. Sem falsa modéstia, individualmente, sou o homem
que mais formei capim e invernadas no meu Estado. E só
por uma questão de respeito próprio não direi a V. Ex•

OSR. FÁBIO LUCENA- V. Ex~terã que arcar com

a prova da verdade, então.

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas qual é a mentira, Sr.
Senador?

O Sr. Benedito Ferreira- Está escrito aí, Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA -

Mas por que mentira?

O Sr. Benedito Ferreira- Porque 409 milhões de hectares ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Em que págína está escrito isso, nobre Senador?
O Sr. Benedito Ferreira.- Na exposição de motivos.
Já pedi a V. Ex• desculpas por não lhe fornecer a página,
mas V. Ex•. após o esgotamento de seu tempo na tribuna, que realmente já estâ sendo advertido, iremos encontrar juntos, e farei, em explfcaçãO pessoal, ã leitura do
texto e a Mesa vai-me permitir que o faça, a leitura do
texto, literalmente, onde está retratada essa mentira. ..
O SR. FÁBIO LUCENA- Não; V. Ex• faça a leitura
da prova de que é mentira.
O Sr. Benedito Ferreira- A prova é a própria inteligência ...

O SR. FÁBIO LUCENA- Não, Sr. Senador, V. Ex•
faz a leitura do texto mentiroso, segundo V. Ex~, apresentado peta Ministro e depois prova que existe a menti~
ra. Aí, sim ...
O Sr. Benedito Ferreira- Eu vou fazê-lo sobejamente, Ex'
O SR. FÁBIO LUCENA- Aí, sínl, V. Exf-estaiâ-oe
posse da verdade.
O Sr. Benedito Ferreira - Eu chegarei lá, se V. Ex• tiver um pouco de condescendência e um pouco de paciêri~
cia para ouvir-me, se não serã impossível.
O SR. FÁBIO LUCENA dor.

Ouvi-lo-ei, nobre Sena-

O Sr. Benedito Ferreira- Se V. Ex' puder, generosa-ment&, ouvir-me eu gostaria de concluir o meu aparte. O
Ministro Nelson Ribeiro, como de resto todos aqueles
que o anter.ederam, ou na Presidência dO INCRA ou ni
frente d Ministério, ludibriado na sua boa fé, porque
não é_ afc..1to, não é do ramo, lançou, na sua Exposição de
Motivos ao Senhor Presidente da República, que haveria
409 .milhões de hectares de terras ociosas nas mãos de
particulares. Ora, Ex•, todas as terras, todas as propriedades do Brasil, segundo o IBGE, somam 369 milhões de
hectares. Como poderia haver 409 miffiões de terras ociosas?
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q~e gostaria, como empresãrio e como comerciante, que
mmhas te~:ras fossem invadidas para que eu pudesse receber indenizações dos cofres públicos, mas sou patriota.
Mesmo descapitalizado, mesmo sustentando essa economia urbana criminosa que aí estã, que víve parasitando o
setor produtivo, vou continuar produzindo, sem bajular
o povão, sem cortejar o povão, como lamentavelmente,
t~dos os governos no ijrasH tomaram por hábito, a partir de 1930. Desculpe-me V. Ex' por ter-me alongado
tanto.

O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente, concluo.
Deixarei para anlanhã as considerações que tenho que
fazer ao aparte do Senador Benedito Ferreira. Concluo,
Sr. Pr~idente, afirmando que o Presidente José Sarney
deve reagir, dentro da Constituição e das leis, a essas es_púrias ameaças de que está sendo vitima. O Presidente
_losê Samey deve convocar a Nação para apoiá-lo na disc~ssão dessa proposta, afunde que este Congresso possa
atencler às legítiinas aspirações nacionais e adotar uma
lei que reflita uma justa política e uma justa reforma agrária neste País.
Era o que tinha a dizer. (Muito Bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto, pará urila
breve comunicação.

O SR. AMARAL PEIXOTO (PDS - RJ. Para uma
breve comunicação)- Sr. Presidente e Srs. Senado"res,
vou fazer uma breve comunícãÇão ao Senado.
Meu assunto não é otão CxpfOsivo como o que acaba de
ocupar a atenção dos Srs. SenadOres, mas ê altamente relevante, s.obretudo para os homens do campo, porque
não basta, para resolver o problema do homem do campo, dár a terra:·- é preciso cuidar da assistência rUral, ê
prec_iso cu~dar do crêdito1 da comercialização, problemas
altamente importantes.
O que me traz à tribuna, ho]e, é o fato do Senador
Nels~n Carneiro ter pedido a instituição de uma Coffiissão_Especial Mista para tratar dos assuntos relativos ao
emprego, fabricação, comercializãção -dos agrotóxicos.
Constituída a Comissão, tive a honra de ser eleito seu
Presidente e fizemos umas primeiras pesquisas, pesquisas
essas que quero trazer, preliminarmente, ao conhecimento do Senado e, através _do Senado, ao País, porque são
realmente impressionantes. Estudos muito ligeiros, dados muito superficiais, colhidos em algUn-S Estados, inostram o seguinte: Só no Paranã, itos Ultimas 3 anos, 71
pessoas morreram e 3.394 foram hospitalizadas, pelo
emprego indevido do agrotóxico. O agrotóxico não é,
portanto, uma ameaça somente para nós que consuminos, __c_ada dia, uma pequena dose de veneno quando comemos hortigranjeiros, mas é, sobretudo, altamente importante para esses nossos amigos e colaboradores, os
hom~o~ çlo campo, os trabalhadores rurais que tanta
gente procura defender, mas que muitas questões impor~
tantes são abandonadas.
No Rio Grande do Sul, no período de 1983/84, 17pessoas morreram e 199- ficarani intõxicadas.. No meu Estado, no Rio de Janeiro, somente na região de Friburgo,
numa pesquisa feita pela PESAGRO, uma empresa agrícola do Estado, dos 140 trabalhadores examinados, 40%
estavam intoxicados.
Agora, o que há de mais grave, e que podemos apurar
rapidamente para levar ao conhecimento da Comissão,
mas que antes eu quero trazer ao conhecimento do Senado e através desta Casa aO· conhecimento do País, é que
hã proQutos que são proibidos de serem usados nos paises em que são fabricados e que são vendidos livremente
no Brasil, produtos q_ue são fabricados, sobretudo, na Alemanha e nos. Estados_Unidos e que lã não podem ser
vendidos nem com receita!! que aqi.i.i são vendidos livremente.
Qualquer lavradOr, por menor que seja, vai ã uma_cas3
comercial e encontrã esse produto. Há um herbicida, Paraquat, que é proibido em vários países, inclusive na Alemanha, por ser altamente tóxico e não dispor de antídoto, aqui ê comercializado livremente.
Eu faço esta comunicaÇão para alertar o Senado e através do Senado o País, fazendo um apelo aos meus
companheiros de Comissão, Senadores e DepUtados,
para que compareçam às sessões da Comissão.
No próximo dia 18, irã comparecer à Corriissão o Sr.
Marcos Peçanha, presidente da Associação Nacional de
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Defensivos. Este é favorável, naturalmente, aos defensi~·
vos. Mas, no dia 2_5, receberemo:so ProfeSSor Ad-ifsOn
Paschoal, do Departamento de Zoologia da Escola Su~ __
perior de Agricultura de Piracicaba.
Era esta a comunicaÇão ·que eu queria fazer, Sr. Presi~
dente, ao Senado e, através do Senado, ao País, mostrando que estamos tratando de assunto qUe é o m~is-J>erigo
so, o mais explosivo, porque no dia em que o povo totttar
conhecimento do que realmente se passa, haverâ ~ma
grande comoção, talvez igual a da Reforma Agrária.
Muito obrigado. (Muito bem! P.almas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos, para um_á_
breve comunicação.
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Estou falarido, e.'li suina, de urha das seis maiores e melhores fábricas do mundo.
A USiMINAS Mecânica, desde 1973,p_pera com ocapital acionârio de USIMINAS •. do_.BNDES; daFE.RROSTAL alemã e da Nippon Steel japonesa, procurando ampliar cada vez- mais sua abrangência, na busca do
desenvolvimento de uma engenharia de projetas e de
fabricação de equipamentos industriais pesados genuínamente nacionais.
__ _
Trata-se de uma empresa plenamente viâvel, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, tendo acusado, no ano passado,
um lucro bruto da ordem de 18 bilhões dé cruzeiros. Além do mais, foi a única estatal a reduzir a jornada de
trabalho de seus operários, instaurando uma administração nos moldes da empresa privada.

Apesar de tudo isso, fala~se em sua desativação, como
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Para
parte do' elenco de medidas anunciadas _pela Nova Re-uma breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Se!]a~o-_
. pública em relação às estatais, gerando um clima d~ in~
res:
tranqUilidade social em lpaünga e no Vale do Aço.
O Brasil assiste estupefato ·a mais um ato de agressão
Diarite dessa situação absurda, seus operários consti~
que se pretende praticar contra Minas Gerais, em nome
tuíram comissão com o objetivo de sensibiliza~r as autorido grande capital privado, em beneffcio dos grandes grudades,
contando com a adesão do Executivo, e do Legispos empresariais particulares, contra uma tradição alativo mineiros, de sindicatos e de todas as lideranças da
poiada no pioneiriSmO; no traõalho e na luta pelo desenmicrorregião do Vale do Aço, obtendo o apoio incondivolvimento.
cionál do Governador Hêlio _Garcia para uma causa,
Entendo que a grande batalha em prol da livre effiprt>
mais que justa, guardiã dos princípios que regem o bom
sa deva ser travada em se1,1.campo próprio, com suas arsenso diante de uma situação de fato: a USIMINAS Memas específicas, com umasstratégia baseada na compe-cânica possUi todas _as condições de se manter em sua potência e na competitividade dos contendores.
síção priVilegiada ào cenãrio das indústiias nacionais,
Minar resistência ã-Cõ:sta da intriga, da guerra bacte-eril que-pese a grande pressão que o GoVerno Federal
riológica instiladora do v_írus de_uma pretensa insolvênvem recebendo para sua descontinuação.
cia da empresa estatal, além de ignominioso, demonstra
o elevado grau de petulância com que se arma o grande
Mais que por apego incontida às coisas mirieiras~ mais
capital privado em sua corrida desenfreada pela conquisque por desatenção à necessidade de se enfrentarem os
ta de posições no mercado.
.
problemas econômicos nacionais, mais que por simples
Passo a encadear alguns fatos, Sr. Presideitte e Srs. Secapricho pessoal é que venho a eSta: tribuna em defesa de
nadores:
uma situação que a própria realidade se incumbiu de de-É sabido que o QUadrilãtero FernTero, localiza,do na
- moostrar. E é essa realidade que aponta para a ganância
região central do Estado de Minas Gerais, apresenta as
de certOs grupos privad_os, interessados em afaStar a Umaiores jazídas de minério de ferro elo País. Diante desse
SIMINAS Mecânica de uma conçorrência contra a qual
quadro de riqueza natural abundante, foi possível
não -poae-lutar: "observada a lisura e o respeito para
estabelecer-se aí o primeiro parque siderúrgico brasileicom a coisa pública.
ro, despontando-se a Usina Siderúrgica de Minas Gerais
A USIMINAS Mecânica representa muito bem, nesS.A. - USIMINAS, como possuidora de uma aciafias_es quinze anos de gloriosa existência, um modelo de addotada do mais moderno equipamento, com uma promin1sti'"ação empresarial sólído, com tecnologia 100%
dução anua! de 3,5 milhões de toneladas de chapas, Oferbrasileira, poupadora de divisaS e voltada para a defesa
tando emprego direto a 15.000 famílias.
intransige·nte do capital nacional e do empreencJimento
Em decorrência dos recursos naturais, de uma indúspúblico destinado à revitalização do processo de desentria de transformação atuante e de uma privilegiada povolvimento tão ansiado por nosso povo.
sição geográfica C;ipai dCTadlitar o atendimento de todo
A vista disso, Minas e o Brasil não podem ficar calao território brasileiro, a partir de um ponto central, além
dos, à espera de que situações artificiais de insolvência
de servir-se de suas fronteiras com Estados litorâneos
induzida possam afetar a solidez de empreendimentos se-para atingir o mercado eXterior, implantou-se, ainda
dimentados no orgulho público de ver engrandecidas as
com capital estatal, uma indústria destinada a desdobrar
coisãS qu-e-ele próprio construiu.
o trabalho inicial da USIMINAS, em proveito 4ó desenO Governo Federal não se pode deix_ar permear por
volvimento de produtos finais postos à disposição dos
argumentações inconsistentes, maquinadas pelas mentes
grandes centros nacionais e estrangeiros.
crfafiVã.S
do poder privado.
A USIMINAS Me~niça S.A.- USIMEC, foi fu_nd-ª~ _
-IsSO ocorrendo, estarâ sendo posta em risco_não ape-da em 1970, com o principal o bjetivo de projetar e fabrinas
a
credibilidade
de nossos homens públicos, mas,
car perfis soldados, estruturas metãlicas, pontes rodoprincipalmente, sua capacidade -de gerir com competênviárias e ferroviãrias. SUa móderna unidade industrial escia oS IU_ã._is lídimos interesses da Nação.
tã situada no muniCíPio mifielrO'-de lpatinga. Ocupando
Por essa razão, apelo aos Srs. Ministros de Estado, no
uma ârea de 232.000 metroS quadrados, possui o maior
parque industrial do Brasil e gera 2.700 empregos diretos
sentido de que determinem aos setores competentes de
e 12.000 indiretos. _
_
sel,ls Ministérios asSinarem ·cõntrato com a USIMINAS
Mecânícã pata o fornecimento de equipameritos de sua
Opera em vârios países, na:s âreas de equipamentos siUnha de produção. A USIMEÇ necessita de pequena inderúrgicos, equipamentos para indústrias petrolífera, pe-troquímica e hidrelétrica, equipamentos para mineraçãO,
jeção de dinheiro, mas precisa principalmente de trabaindústria cimenteira e de cal, metalurgia de não-ferrosos,
- lho. E isso se faz pela contratação de seus serviços.
equipamentos para centrais nucleares, equipamentos aeEm noine da sociedade brasileira, era o que eu tinha a
roportuârios e para a iridústria de celulose.
d_izer, Sr. Presidente (Muito bem! Palmas.)
As açôes da USIM(NAS Mecânica vão mais a]êm, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, atingindo a fabricação de esCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
truturas metâlicas para edifiCãÇões Comerciais,- illdusRaimundo Parente - Alcides Paio - Odacir Soares
triais e de-andares múltiplos, tornando-se um empreendi~Alexandre Costa- João Castelo- Milton Cabralmento de primei-ra linha no domínio da tecnologia, elaCarlos Lyra - Alban(l Franco - Lomanto Júnior boração de projetas, f<lbricação, instalação e manuJoãci Calmon- Amaral Peixoto- Benedito Canelas.tenção dos equipainentos sob s-ua responsabilidade.
Saldanha Derzi - Jaison Barreto.
Tudo isso faz com que a USIMINAS Mecânica ~~a
uma das maiores empresas fabricantes de bens d~ caPital
O SR. PRESIDENTE (Pas~Õs Pôri0)- APresídêilci"a
do hemisfério sul, numa demonstração do arrojo da emconvoca Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 18
presa estatal brasileira, acarretando economia de divisas
horas e 30 minutos, destináda ã apreciação dOS Requeriaos cofres públicos, especialmente pela eliminação-- das
mentos n9s 135 e 136, de 1985.
,importaçÕes de it~ns constantes de sua esfera de atuação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão setJidos pelo Sr.
(9-Secretário.

se

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 163, de 1985
Dá nova redação a dispositivos da Lei n9 7.183, de
S de abril de 1984, que "regula a profissão de aero~
nauta e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. IY Os arts. 18, 27 e 38 da Lei

n'~

7.183, de 5 de

1,1.bril de 1984, passam a vigorar com a seguinte reda.qàO:

"Art. 18. A escala de serviço deverá .obserVar a
utilizaÇão d-o aeronauta em regime de rodízio e em
turnos compatíveis com a higiene e segurança de
trabalho. Parágrafo único. Será admitida alteração da escala de serviço desde que, respeitados os dispositivos desta lei, inclusive quanto ao regime de folgas,
não haja prejuízos para terceiros e seja feita de comum acordo entre as partes,

· -~Ã;-v~-yi;g~~ 'ê ~- ia-~s~· ~6~~;e"e~~i~~· ~~ir~ ·
zero e vinte e quatro horas, ou fração desse período,
decorrido entre a saída de sua base domiciliar até o
regresso a ela, para fins de pernoite ou folga.
§ [o
. . . . . . . . . . . . . . , ......................
§ 2<~ Ê facultado ao empregador fazer- com que
o tripulante cumpra uma combinaçào de etapas de
vôo, passarido por sua base domiciliar sem ser dispensado do serviço, desde qu7 o:bedeça à progr~
mação prévia, observadas as hmttações estabeleCIdas nesta L.ei.
3

.

§ ~rt. 38.
~(a~~;~ -~~~~;1 d~· f~t&~~·~i~-s~áãinferior a oito e, como média no trimestre calendàrio, a dez dias civis ou dez pertodos de vinte e
quatro horas.

--õ·

§ 3<~ Em todos os setores de transportes aéreos,
após uma viagem ou seqUência de viagens consecutivas, totalizando até seis dias, o aeronauta farâjus
a período de folga igual a dois terços de sua duração, nào cumulativo com o previsto no§ 19",

A ri. 2<~
cação.
Art. 3~

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam~se

as disposições em contrário.

Justificação
É ponto pacífico que a Lei n'~ 7.183, de 5 de abril de
1984, que regula o exercício da profissão de aeronauta,
não logrou obter a aprovação dessa classe laboral. Prova
eloqüente do que afirmamos reside no fato de existirem
em tramitação, nesta Casa, cerca de seis Projetas, de iniciativa de Senhores Senadores, objetivando reformular
os preceitos contidos no estatuto dos aeronautas.
À vista de tais anseios, nosso Projeto alberga reivindicações da Confç_deração Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, excluídos alguns tópicos que entendemos melhor situados em regulamento que em texto legaL
De um modo geral, entretanto, a Proposição enfeixa
os reclamos daquela classe, traduzindo mais um esforço
do Legislativo no sentido de promover o equilíbrio social.
A mudança redacional do art. 18 estabelece a obrigatoriedade do rodízio na elaboração da escala de serviço.
Duas razões induziram tal modific;ação. A primeira, de
natureza técnica, pois o tripulante deve concorrer a todiis as rOtas, em vôos diurnos e nbturnos,o a fim de manter sUa proficiência: a segunda, de caráter remuneratório, evitando distorções salariais.
Considera, ainda, o projeto, a possibilidade de alte-rações da escala de serviço, estabelelcendo a negociação
entre as partes.
No que tange ao art. 27, substituiu-se a expressão
-"-'trabalho realizado" por lapso (tempo decorrido), muito
mais adequada à definição de viagem, jâ que as jornadas
de trabalho podem ser consti~uídas de horas de vô_o, de
servíço de reserva, de serviço de sobreaviso e, também,
de intervalos de repouso. Entendeu-se necessário explicitar como se computam os dias de viagem, considerad_os
como o periodo de zero às vinteequat~o horas (dia civil)
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ou fraç:ào dele; finalmente, considerou-se o acréscimo da
expressãQ, ''para fins de pernoite ou folga" como indispensãvel, pois é justamente este fato que defirie o térinino da viagem: se o aeronauta simplesmente passar em
..trânsito" por sua base contratual, continuando o vôo,
não terá aí concluído a viagem.
Também para maior clareza, no§ 21' propõe-se colocara expressãq "etapas de vôo" em lugar dç, "vêlos", o que,
de certa forma, pode confundir-se com viãgem:
No que pertine ao artigo 38"; não é demais lembrar que
a folga semanal remunerada, no Brasil, foi conquistada
há, exatamente, quarenta e_dois anos. Hoje tem-se como
norma~ usemana inglesa", o universal week-end, que é a
compensação do acréscimo de 60' ou 30' à jqrnada c-omum de 8 horas (e mesmo de 6 horas, nas atividades insalubres, penosas ou perigosas), permítíndo oito folgas
programadas para grande número de atividades.
Assim, para o aeronauta, cuja jornada normal atinge
11 horas (nas Tripulações Simples), 14 horas (nas denominadas Tripulações CompOstas) e atê10 horas (nas Tripulações de Revezamcnto},julgamosjusto que, "aceito o
· mínimo de 8 folgas mensais, deva ser prevista a média de
dez folgas no trimestre civil, como forma de compensação ao trabalho indistinto de di_a ou à noite e, principalmente, ao constante afastamento do lar. Com isto, estaremos adotando o parâmetro europeu médio de dez
folgas), conforme nos dâ conta o European Relativides
Report 1981, BaJpajEuropilote, transcrito no livro,, ..0
Trabalho do Aeronauta .. ;das Drfs Maria Lúcia Di Iorio
Andrade e Mary Lane Araújo, lnspctoras do Trabalho.
Do mesmo modo, dentro do número de folgas acordado, a fórmula mais correta parã. os que passam tantos
dias longe de se_u domicílio seria a de desfrutarem o número de dias de folga igual a dois terços dos dias de viagem (ou seqüência de viagens, totalizando atê seis dias),
permitindo, de fato, a recomposição da vida social e familiar.
Aliás, sensível a essa necessidade, uma das quatro
grandes empresas de transporte aéreo regular, de certa
forma, já colocou em prática o que ora se propõe. E isto
partiu, justamente, daquela que, antes,. hã três anos, sofrera dois lamentáveis desastr~.
Estas as razões que inspiraram a elaboração do Projeto e que, por certo, motivarão meus .ilustres pares a
apoiá-lo.
Sala das Sessões, em 13 de junho de 1985.- Nival_do
Machado.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.183, DE 5 A!>RIL DE 1984
Regula o exerdcio da profissão de aeronauta, e dá
outras providências.

Art. 18. A escala deverá Qbservar, como princípio", a
utilizoçào do aeronauta em regime de rodízio e em turnos compatfveis com a higiene e segurança do trabalho.
Art. 17. Viagem é o trabalho realizado pelo tripulante, contado desde a saída de sua base até o regresso à
mesma.
§ 1-? Uma viagem pode comprender uma ou mais
jornadus.
§ 2<~ 1:: facultado ao empregador fazer com que o tri·
pulante cumpra uma combinação de vôos, pasando por
sua base, sem ser dispensado do serviço, desde que obedeç-J. à programação prévia, observadas as limitações estobelecidas nesta lei.
§ 3<~ Pode o empregador exigir do tripulante uma
complementação de vôo para atendei" à realização ou à
conclusão de serviços inadiáVeiS, sem trazer prejufiO da
sua programação subseqUente. respeitadas as demais disposições desta lei._
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Art. 38.
~~{~~;~. d~.
·~ã~
i~feri~; ~(oito) períodos de 24 (vinte -e quatro) horas por mês.
9
§ 1 Do número de folgas estipulado neste artigo serão conce-didos dois períodos conseCutivos de 24 (vinte
quatro) horas devendo pelo menos um destes incluir um
sábado ou um domingo.

e

§ 2<~ A folga só terã início após a conclusão do repouso da jornada.

(Ãs ComiSsões de Constituição e Justiça e deLegislação S~cial.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 164, de 1985
Declara de utilidade pública o Instituto Internacio-nal de Cultura.
O Congresso Naciorial decreta:
Art. I<~ E declarado de utilidade pública o Instituto
Internacional de Cultura, com sede em Campos, Estado
do Rio de Janeiro._
Art. i.<~ Esti lei entrará em vigor na data_ de sua
publicação.
Art. 3-? Revogam-se as disposições em contrário.
Justlficaçio
O Instituto Internacionill de Cultura, sediã.do _em
Campos, foi fundado a lO? de novembro de 19_7_8, na Academia Brasileira de Letras pelos eminentes --aCadêJnicos
Austregésilo de Athayde, Abgar Renault, Bernardo Elis,
Rachel de Queiroi, Elmano Cardirn, Antonio Houaiss,
Adonias Filho, Aurélio Buarque de Holanda, Aurélio de
Lyra Tavares, Cyro dos Anjos, Barbosa Lima Sobrinho,
Deolindo Couto, Genolino Amado, Jpsê Candido _de
Carvalho, Octávío Faria, Odilo Costa Filho, Osvaldo Orico, Pedro Calmon, Peregrino Júnior, ~aimundo Magalhães Júnior e Viãnna Moog, para funcionar no Solar da
Baronesa, _em Campos, com a finalidade de promover o
estudo de assuntos brasileiros, principalmente na área
das ciências hum anãs, atividade cultural, aliás, que vem
desenvolvendo de forma intensa e admirável.
Os integrantes da DiretOria do Instituto não recebem
remuneração de qualquer natureza pelo exercício de suas
.funções, como se verifica de cópia dos Estatutº$ da entidade, que segue anexo a este projeto que objetiva declarar, como ê da maior conveniência e oportunídade, deu~
tilidade pública, a notável instituição cultural que ê o
Instituto Internacional de Cultura.
A Lei n"~ 91, de 28 de agosto de 1935, que "determin-a
regras pelas quais são as sociedades declaradas de utilidade públíca", depois de estabelecer no art. I"~ os registras que devem ser exigidos, dispõe em seu art. 2'?.:
"A declaração de utilidade pública serâ feita em
decreto do Poder Executivo mediante requerimento
processado no Ministério da Justiça e Negócios. Interiores ou, em Casos excep~onais, ex officio."

A Lei n.,.. 91 foí regulamentada pelo Decreto n9 50.549,
de 14 de abril de 1961.
Desde então surgiu o debate se a competência para declaração de utilidade pública ficou eXdusiva do Poder Éxecutivo, por força da delegação legislativa, ou se uma
competência rião exclui a do Congresso Nacional.
Sempre- que o Projeto de Lei for instruido com todos
os elementos necessários à apreciação pelo Legislativo,
este não fica ímpedido de pronunciar.se pela acolhida da
proposição. E até, quando ditos elementos forem notórios, a-mesma solução se impõe.~ exceção que a Lei n"~
91 confere ao Executivo e de que não pode abdicar o Poder_ o.utorgante, no caso do Legislativo.
_ Essa orientação justifica que o Senado Federal haja aprovado em sessão de IS de abril corrente Projeto de Lei
n9 226, de 1983, que declara de utilidade pública o Grupo
Espírita Cristão "André Luiz de Interlagos", de São
Paulo, e que se converteu na Lei n<~ 7.311, de 8 de maio
último-.
A prova reclamada pela lei resulta dos documentos
juntos. Mas, pela notoriedade e projeção do InstitutO In_ternacional de Cultura na vida cultural do país, estaria
cOnfigurada na hipótese a hitótese da excepcionalidade,
p-revista no art. 2<~ da citada Lei n<? 91, de 1935, dispen--sando qualquer demonstração.
,
Espero assim que o Congresso Nacional não retarde a
aprovação de tão justa aspiração de__uma entidade que
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reúne tantos líderes do pensamento e da cultura nacionais.
___
_
__ __
Sala das Sessões, em l3'dejuilh0 de J985.- Nelsoil
Carneiro.
·
·

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educa(;ão e Cultura.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --Os projetas
que vêm de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa. requerimento cuja leitura serã feita pelo
Sr. !<~-Secretário.

E lido

e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 139, DE 1985
Nos termos do art. 47, inciso I, do Regimento ln terno,
requeiro licença para tratamento de saúde, no períod_o_de
17-6 ?_ 17-10-85, conforme atestado médico anc=X.o.
Sala das Sessões, em 13 de junho de 1985.- Passos
Pôrto.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - De acordo
com a deliberação do Plenário, fica concedida a licença
solicitada e a Presidência: tomará as providências necessárias para a convocação do suplente do Sr. Senador
Passos Pôrto.
Sobre a mesa, requenmento que vai ser lido pelo Sr.
1<~-Secretário.

É lido o seguiilte

REQUERIMENTO No 140, DE 1985
Senhor Presidente~
No dia 29 de julho próximo, transcorrerá o sexagésimo aniversãrío de criação do jornal O Globo.
Nesse mais de meio século de existência O Globo
presdtou à Nação brasileira e ao nosso povo relevantes e
inestimáveis serviçOs; consolidou-se e alcançou prestigio
internacional; ampHou-se e hoje estã integrado a uma organização que possui, entre outros, o Sistema Globo de
Rádio, a Rede Globo de Televisão e a Fundação Roberto Marinho, constitui rido-se em um dos maiores e mais
importantes empreendimentos de comunicação social do
mundo.
Por todas estas razões,
Requeiro a Vossa Excelência que, na forma do artigo
222 do Regimento Interno do Senado, ouvido o Plenãrio, o Senado da Repúb!ica em sessão especial a ser
realizada no dia 6 de agosto próximo homenageie O Glo-bo e as Organizações Globo na pessoa de seu DiretorPresidente. o jornalista Roberto Marinho, um dos mais
ilustres filhos deste País, a quem devem, de modo inapagável, a cultura, a inteligência e p desenvolvimento do
Brasil.
Sala das Sessões, em l3 de junhÕ--de 1_98_5. - Odaclr
Soares - Murilo Badarô - Passoo Pôrto - Saldanha
Derzi - Hélio Gueiros- Jutahy Magalhães- OCtáVio
Cardoso- Amaral Peixoto- José Lins- César Cais~
Moacyr Duarte - Fábio Lucena - Alcldes Saldanha.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - De acordo
com o Regimento Interno, o requerimento que acaba de
ser lido seráobjeto de deliberação após a Ordem do Dia.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente, passa-se à

ORDEM DO DIA
lt~m

1:
Votação, em turno único, do Requerimento n<?
57, de 1985, de autoria dos Líderes Gastão ML1Uer e
Moacyr Duarte, requerendo, nos termos do art.
3_71, c, do Regimento lnt~rno, urgência para o Oficio Sj2, 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 dóla_res.

Em votação o requerimento.
Os Senhores Senad_ores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
_Ss_!á aprovado.
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O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, estando de pleno
acordo com o Sr. Senador Moacyr Duarte, eu peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Será feita a
verifiCação solicitada pelo nobre Senador Fábio Lucena.
A Presidência vai suspender a sessão por 10 mri1utos,
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a plenário.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 26 minutos, a sessão é reaberta às /6 horas e 36 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ reaberta
a sessão. Persistindo-a falta de. ••quorum", a Presidência
se dispensa de proceder a verificação sÓlicitada.
O Reauerimento n"' 57, de 1985, fica com á sua vo-tação adiada.
_ _
Igualmente, as demais mat~rías da, Ordem Q_o Dia, to-.
das em fase de votação, constituída do Requerimento n~
58_,_ de 1985; Projetes de Lei do Senado n9s ?.6/79, 2, 340,
18 e 320, de 1980, ficam cOm a sua apreciação adiada
para a próxima sessão ordinárja.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôno) - O Requeri~
menta n9 140/85, lido no Expediefite, deixa de ser apreciado nesta oportunidade, por falta de quorum em pie-.
nário.
Há, ainda, oradores inscritos-.
. _.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES PRONUNCIA
DISCURSO.QU~ ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÃ. PUIIIJC.4,DO POS[EJ?.!ORMENTE:
O SR- PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) cedo a palavra ao nobrC Senador Cêsar Cais.

Con-

O Sr_. Benedito Ferreira- Há um equívoco, Sr. Presidente, eu havia solícitado a. palavra. Mas vou aguardar,
então.
O SR- PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - O
nobre Senador Benedito Ferreira havia solicitado a palavra, mas de maneira informal e ofici"osa. Aguardei qUe S.
Ex• pedisse a palavra invocando o art. 16 e S. Ex,• não o
fez. A Mesa não tinha outra alternativa a não ser. seguir a
ordem dos oradores inscritos.
O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a V.
que me desculpe, mas na realidade fiwlo verbalmente
aos dois outros Presidentes que antecederam V. Ex• De
qualquer forma, V. Ex• já concedeu a palavra ao no~re
Senador César Cais•. Contan.do com a benevolêJlcia do
Senador Fábio Lucena para que aguarde a exposição dos
documentos que trago, demonstrando exaustivamente as
minhas afirmações, eu me dou por satisfeito e aguardo a
minha oportunidade.
Ex~

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Se o
nobre Senador César. Cals conc.o.rd~a, po9emos prosse.
guir. Peço a V. Ex• que seja breve no seu pronunciamento.
O SR. CtsAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sen~dores:
No dia 27w5-85, pronunciei discurso nesta tnbuna, COw
locando a idéia de criação do Ministério da Defesa Nacional em debate.
Na ocasião, disse que· o ExwPresidente Castello Branco, quando baixou o Decreto-lei _n9 200, previu no art.
168 a criação do Ministério das_Forças Armadas.~ 9~~5~. _
Ex-Presidente Costa _r; Silva, pelo Decretowlei n"' 900, re-VQgou o Capítulo VI. "Da Integração das Forças Armaw
das" inclusive no art. 168.
N~ meu discurso disse que daquela data voltaram a
crescer as superposições das atividades dos M ini~t_é~o~
da Marinha, Exército e Aeronáutica, entre as quats 7Ile1
os campos do material bélico, pesquias, en~~nh~na e
obras, saúde, administração do pessoal clVll, mforw
mações, assistência social, finanças e ?rçamento, do~u
mentação e arquivo, produção de medtcamento, serv:ço
militar, computação, assistência religiosa e relaçoes
públicas.
Estou certo, Srs. Seuadores, de que a Orgari}zação Uw
nimirtistefial, no Ministério da Defesa Nacional, elimiw

nará a superfrosição de tarefas e dispersão de meios e esw
forças.
Disse,
27 de maio;. "Haverá uma otimizaçào de plaw
nos e programas decorrentes da centralização adminisw
trativa e, em conseqi..lência;· i.J.ffia grande redução de CUSw
tos e economia em materi.al e recursos humanos".
Respondendo a um aparte do nobre senador Fábio
Lucena, disse que, se pudéssemos racionalizar uma. série
de se.rviço que se repetem em Cada uma das forçaS singulares, poderemos, com o mesmo orçamento, dar melhow
res condiç.ôes de equipamento a essas forças.
Leio, no Jornal do Brasil, edição de ontem, quartaw
~eira, 12-6-85, na colunl,l. ..Zózimo", que S. Ex•, o Ministro Chefe do ENFA, teria comentado o Projeto de Emenda Constitucional que aprensentarei, dizendo que
.. ainda é muito cedo para se pensar em soluções desse
nível, qU.a:1tdo ainda nos encontramos em_ úJti.mo lugar
em gastos militares: na América Latina". E, mais adiante,
S. Ex•, o Ministfo José Maria do Amara!., .. lembrou que
apenas 43 países em todo o mundo possuem o Ministro
da Defesa, mas que aqui tratawse de uma questão que
deve ser estudada, com muito cuidado, uma vez que o
Brasil é um País enorme em extensão, com suas forças
proporcionalmente desequipadas".
Senhores. Senadores, os argumentos de S. Ex~. o Ministro Chefe do EMFA, com a devida vênia, reforÇain a
necessidade da criação do Ministério da Defesa Nacional. O que se pretende é reduzir os gastos com Si:::rviços e
atlvidades superpostas e, com o mesmo orçamento melhor, equipar cada força singular e colocâ-las em conw
dições de cum-prir, 4e fato, sua missão constitucional que
ê una e indivisível.
Hoje, trago aqui mais algurls detalhes da proposta que
ofarei no Projeto de Lei, regulando o Projeto de Emenda
CoD.stiti.J.cional que espero seja aprovado pelo Congresso
Nacional. O Ministério da Defesa Nacional, que integrará as Forças Singulares, será cOmposto do Estado MaiQr
das Forças Armadas, os Comandos da Marinha de
Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, órgãos
logísticos de apoio às Forças Singulares e Departamento
de Comunicação Social.
Ao M inistêrio da Defesa caberá:
a) administrar os negócios da Marinha de Guerra, do
Exército e da Aeronáutica Militar;
b) propor, organizar e províáenciar o aparelhamento
e o adestramento das Forças Navais, Terrestres e Aéreas;
c) propor a política militar brasileira;
d) estabelecer a política de formação de recursos humanos a ser seguida pelas Forças Singulares;
e) conduzir a mobilização militar. as informaçõ.es esw
tratéglcas militares, a pesquisa e o desenvolvimento
dentifico e ~ecnoJógico no camJ:)O_ das Forças Armadas, a
prodUção do Parque Industrial Militar, a compra de insumos militares no País e no exterior;
f) fOrmUlar, corporifiCai" e·onentãr a· doutrina militar
brasileira;
g) orientar, através do Comando da Marinha de
Guerra, a Marinha Mercante Nacional;
h) orientar, através do Comando da Aeronáutica Miw
fitar a ativjdade da Aviação Civil;
i) administrar a produção de medicamentos, equipaw
mentes, fardamentos e outros Itens de suprimento às
Forças Singulares;
j) coordenar as atividades de saúde, assistência social
e· relações públicas;
k) coordenar as atividades de pessoal civil, contabiliw
dade e finanças,
I) coordenar os órgãos de engenharia e obras das
Forçªs Singulares.

em

A implantação ··da Ministério da D:efi.Sa·:Nacional,
pelo Projeto de Lei, está prevista num Praia de 360 dias
em duas fases. Numa primeira fase o Estado Maior das
Forças Armadas assumirá a coordenação prevista nos iw
tens e, d, e, f? i, j e 1 e proporá medidas para implantação
dos itens a, b, g, h e k para entrada em pleno funciona~
menta o referido Ministério.
Senhores Senadores,
Como Sen~d_Qr e Oficial da Reserva do Exército, estou
cõnyicto de que o assunto que tenho trazido é da mais
alta relevância, pois se trata de medidas oriundas do Pow
der Legislativo, visando a integração das Forças ArmadM como um todo," tornandO-as aptas pã.fa ·que;· dentro
da unidade de doutrina, possa se preparar o Poder Miliw
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tar para: agir como um todo, velandp pela segurança na~
cional nos seus campos internos e externos.
Estou plenamente convencido, Srs. Senadores, de que
a Organização U niministerial, conservando a identidade
própria de ·cada Força Singular, tanto otimizará o em~
prego dos recursos humanos e materiais, como abreviarã
o processo de tomada de decisões, propiciando política e
estratégias militares verdadeiramente integradas. (Muito
bem!}

O Sr. Benedito Ferreira - Sr. Presidente, pelo que me
consta, pela ordem de inscrição, V. Ex~ vai me conceder
a palavra ...
O SR. PRESIDENTE (Marcon<les Gadelha) -

V.

Ex' pede a palavra, pela ordem de inscrição.?
O Sr. Benedito Ferreira Excelência.

Pela ordem de inscrição,

O SR- PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Pela
ordem de inscrição, os. próximos oradores serão os Srs.
Senadores A1cides Saldanha, Mo acyr Duarte, Hélio
Guelras e Benedito Ferreira.

o·sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, então, no ca~
so, falarei por tér havido a citação pessoal e em explicação ·pessoal.
O SR- PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V.
tem a palavra, para uma explicação pessoal, nos termos do art. 16, item V do Regimento Interno. A Mesa,
respeitosamente, adverte V. Ex• de que o seu tempo regiw
mental ê de 10 minutos e que farã cumprir o Regimen_to.

Ex~

O SR- BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)- St,
Presidente, Srs. Senadores:
Procurarei ser breve, embora em respeito à matéria c:,
sobretudo, ao nobre Senador Fábio Lucena, o tempo re-querido seria realmente bem mais dilatado. Mas o documento a que eu me referi, essa mais que atabalhoada
proposta para a elaboração do Primeiro Plano Nacional
de Reforma Agrária da Nova Rep6blica, subscrito pelo
Ministro Nelson Ribeiro, me leva a crer que S. Ex•,
como eu afirm.êi anteriormente, foi ludibriado na sua
boa Ie. Talvez, por não ser do ramo, S. Ex• deixouwse enw
volver pelos remanescentes da antiga SUPRA, que remaw
nescem ainda no INCRA. A verdade, Sr. Presidente, é
que, por desconhecer totalmente a nossa realidade e até
mesmo as origens .histórica~ da mesma, apresenta essa
coisa confusa, com n(lmeros verdadeiramente conflitantes, publicada até mesmo pelo INCRA, através do IBGE.
sOubesse S. Ext, por exemplo; que o Brasil, até 1842,
foi regido pelo Código Civil Português e, em razão disso,
aqui prevalecia o regime dQ. ••Morgadinho", e, em conseqUência, as propriedades não eram divididas nas sucesw
sões, S. Ex• teria explicações porque, atê o limiar desse
século, as propriedades mantiveram aquelas dimensões
teâiEõriais tão agressivas ao propósito de uma divisão
mais racional da terra.
Tivesse S. Ex' noção das razões, S. Ex' buscaria a Lei
601, de 1850, que Só foi regulamentada em 1854, mas
que, em verdade, nunca foi posta em prática.
Mas ê uma lei tão boa que ela ainda é a bíblia, ela ainda é o evangelho do sistema fundiário no Brasil, porque
melhor não se conseguiu obrar, no Legislativo atual, ou
por aqueles que nos antecederam, uma Legislação mais
perfeita do que a Lei 601.
Mas disse S~Ex• 9 Ministro, na pâgina quatro, e aí eu
pediria a atenção do nobre Senador Fábio Lucena, diw
zendo: a concentração da posse da terra, historicamente
garantida e contemporaneamente estimulada, fez prevalecer a irijustiça social no campo. Enquanto, em 1984,
constataram-se a existência de 10,6 milhões de trabalhadores rurais sem terra, o que não é verdade, porque se t0w
marmos uma população economicamente ativa, existente hoje no campo, mais aqueles que estão efetivamenteo-cupados- a n'ão ser que S. Ex' considere os de mamando a caducando com direito a ter uma propriedade- se
tomarmOs só os ffiãiores de 21 anos, ou de 18 anos mesw
mo, pata ·poderem adquirir uma propriedade, então, verificamos que este número ê. realmente fantasioso. Prosw
segue S. Ex.•;, •• ••• os imóveis considerados, segundo o Estatuto, como latifú.ndios....
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O Sr. Fábio Lucena- V. EXf ficou di trazer dados do

IBGE.
O SR. BENEDITO FERREIRA- V. Ex•, pelo amor
de Deus, vai me permitir ler aquilo que V, Ex'" disse que
não existia no documento.
O Sr. Fábio Lucena- Não, pedi a V. Ex' que medissesse a página,
O SR. BENEDITO FERREIRA- V. Ex• vai ine ielevar permitindo que eu leia. Eu disse a página 4, está na
minha leitura. V. Ex• é suficientemente inteligente, mas
não vai subestimar seu colega ...
O Sr. Fábio Lucena - Não, em absoluto. Pelo contrário, inspiro-me em V. Ex•
O SR. BENEDITO FERREIRA -Não seja generoso, mas vai me permitir,
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A
Mesa esclarece ao Senador Fábio Lucena que o orador
está falando em explicação pessoal, nos termos do art. n'i'
16, e, com tal, não são permitidos apartes.
O SR. BENEDITO FERREIRA - O que é deplorãvel, Sr..._ Presidente, porque eu só teria a aprender e a lucrar se eu fosse aparteado por S. Ex•
O Sr. Fábio Lucena ~Sr. Presidente, rogo-lhe que me
perdoe,
O SR. BENEDITO FERREIRA -Prossigo na minha
leitura.
, " ... portanto, diz o Ministro, não cumprindo a
sua função social."
.. "Apropriavam, diz S. Ex•, 409 milhões de hectares."
Quer dizer, áreas que estavam n-as mãOs de páitiC-ulares e que não estavam cumprindo a sua função social,
vale dizer, inexploradas,
,. ·~Esses imóveis apresentavam, em 1972, cerca de
25% da sua área aproveitãvel, não explorada. Esta
situação agravou-se de forma substantiva, tanto
que, em 1984, passou a ser 41% a área inaproveitãvel, não explorada."
Ora, Sr. Presidente, isto ê desconhecer o CódigO Florestal e, além de desconhecer a verdade, desconhecer a
legislação em vigor, o que, aliâs, ê moda na Nova República, desconhecer as leis, a pretexto de que fazem parte de um entulho autoritário. Mas a verdade é que o Código Florestal estabelece que na região amazônica, 50%
das terras são reservas florestais e, até hâ bem pouco
tempo, os nossos técnicos dessas belíssimas escolas que
temos, atualmente, no Brasil, confundiam cerrado com
floresta. Então, até o cerrado, aqui na região do planalto, era exigido 50% de reserva do cerrado como se ele floresta fosse. Depois de muita polêmica, depois de muitas
dificuldades, passaram a entender que cerrado não era
floresta. Então, diminuíram p<lra-2U% a eXigência daRegião..Centro-Sul do País. Orá, Sr~ Presiàente, se fizennos
a média, se fossem verdadeir_os esses números, aqui 41% -seria uma média iaz.oável de área ineXplorada-.
Mas acontece que não é esta a verdade, Sr. Presidente,
porque, na realidade, em 1972, não poderiam ser 25%
porque, em 1970, as áreas irif:xploradas eram de 43.44%;
em 1975, 36.51%; em 1980; 34.7%.
Ora, Sr. Presidente, agora vem o grave; 409 milhões de
hectares inaproveítados. Tirados de onde, Sr. Presidente? Se em 1970, toda a área, sob o doritfnio de particulares, compreendia 294 milhões de hectares -estou arredondando os números para ser breve. Em 1980, 369 rriilhões de hectares - e atentem bem, Srs. Senadores desses 369 milhões de hectares, nós tínhamos 192 mílhões ocupados com pastagens, abrigando o rebanho de
117 milhões de bovinos, 18 milhões de ovinos, 32 milhões de suínos e 8 milhões decabrinos. Nós tinhamos"49
milhões de hectares co_bertos de lavouras, lO milhões497
mil com lavouras pennanentes e 38 milhões 687 mil hectares com lavouras temporárias.
Sr. Presidente, vêMse aí, poiS, que, na realidade, sem exploração efetiva, terras produtivas não utilizadas exis-tiam 117 milhões, 755 mil e923_hectares. Essa é a realidade fornecida pelo INCRA e publicada pelo IBGE.
Mas, tem mais, Sr. Presidente, eu não fui honrado com a
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atenção do nobre Senador Fábio Lucena, q)Jando eu

troux_e este pronunciamento a plenário, e sequer S. Ex•
pôde deterMse nos Anais do Senado, no Diário do Congresso, porque neles verificaria a publicação desses dados, desses números.
Sr. Presidente, trago aqui um quadro da divisão das
propri·edades, a evolução dessas propriedades de 1920
até: 1980, dizendo quantos hectares compreendia o volume de áreas existentes em cada período desses analisados
a quantidade de utilização por lavouras e por pastagens,
pastangens naturais, pastagens artificiais, lavouras permanentes e lavouras temporárias. Mas, nada disso realmente convinha àqueles que queriam induzir o Ministro
Nelson Ribeiro a ser instrumento de desestabilização do
Governo que aí está, de um Governo que está como que
naquela posição de surpresa, naquela posição do inesperado, e que não tem sequer uma equípe de Ministros
convidados e nomeados por ele. Talvez, em razão disso,
estejamos tomando conhecimento, através da imprensa,
dos conflitos mais abusurdo,s de comportamento, de atitUde, de interpretação, dos Ministros entre si.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha. Fazendo
soar a campainha.)- O tempo de V. Ex• está esgotado.
Peço que conclua o seu discurso.
O SR.. BENEDITO FERREIRA - Caminho_ para isso, Sr. Presidente.
Mas eu precisava, mais uma vez, reiterar aqui, insiStir
e registrar o meu pesar. Estamos atravessando uma época em que todos estão vivendo com muita pressa, angustiados, como se o Apocalipse já se avizinhasse, como se a
qualquer instante o mundo fosse acabar. Daí porque estamos deixando a televisão pensar por nós. Ninguém lê
mais, ninguém mais tem tempo para le"r. Vê-_se a mãitchete e as ilações serão tiradas dela. Razão pela qual fico
magoado. Estes trabalhos que sein falsa rriodéstia, custam de mim um esforço muito -grãnde; ein viriude -das
minhas limitações, e que tenho trazido ao Senado, precisavam ser_ lidos pelos Srs. Senadores, para poupar até
que tomássemos o tempo tão precioso do Senado para
discutir o _óbvio, POrque no meu pronunciamento de
quarta-feira passada, exauri as dúvidas quanto a falsidade dos números que colocaram diante do Ministro Nelson Ribeiro, para que S. Ex' propusesse ao debate esse
plano que nada serviu mais do que para alarmar, intranqUilizar, para infelicitar aqueles mais do que infelicitados
que ainda laboram na agropecúaria brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha} - V.
Ex' poderá encaminhar o seu trabalho e a Mesa, praxerasamente, farã publicá-lo.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente,
acho desnecessário, porque seria roubar papel e espaço
do contribuinte, pois jã estão publicados. A Mesa, generosamente, da vez primeira que trouxe esses dados, permitiu ·que fossem tidos e havidos como lidos e foram
publicados. Só quero insistir, Sr. Presidente, que nós Senadores, com tanta responsabilidades sobre nossos
ombros, arrumemos um tem pinho pai-a-lermos uin poU-co- mais-o- Diário do Congresso, não só para honrar,
para valorizar o trabalho do mais modesto como eu,
mas, sob~etu_do, para que não percamos tempo para discutir aquilo que já está, documentadamente, publicado
nos Anais do Senado, como é o caso desse documento
que (rago aqui para saciar a curiosidade legítima do Senador Fábio Lucena, poTque, realmente, vi que S. Ex• ficou preocupado com aquela afirmação categóric-a, vez
que eu, como simples homem, como homem do interior,
sOU muito da-do a adjetivação carregada, sem o verbo rebuscado. Chamei esse documento de mentiroso·e volto a
fã"zê-lo, sObretudo porque ele, ao que tudo indica, tem
um objetivo: intranqUilizar o País, agitar o País e, sobretUdo, desestabilizar o governo que ora se inicia. (Muito
bem!)
O.Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcpndes Gadelha) - Pela
ordem, concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
O SR. Hf:LJO GUEIROS (PMDB- PA. Pela ordem.) Sem revisão do orador. - Sr. Presidente:
Tive o cuid_ado de não levantar esta questão de ordem
antes do ilustre Senador Benedito Ferreira dar a sua pro-
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metida resposta, mas quero fazê-lo agora depois que S.
Ex• deu a resposta que achava necessária.
Sr. Presidente, é com relação à interpretação desse artigo, citado por V. Ex', o Regimento Interno da Casa. O
nobre Senador Benedito Ferreira se valeu dele para voltan:'l discutir ums assuilfoS o ti temas que foram objeio de
debates dele com o Senador Fábio Lucena.
Enterido que esse artigo do Regimento Interno garante apenas ao Se-riã.dor o direito de responder, quando é
alvo de alguma suposta injúriá, inverdade, alguma coisa
que possa afetar a sua reputação, a sua idoneidade. Porque, do jeito que está, vai se estabelecer aqui um regime
dç:, "ping-pong". Posso combinar com o Senador Fábio
Lucena, que ele comece a discursar e diga assin,t;. "Ah! O
Senador Hélio Gueiros disse-me que não é assim". Aí,
depois que falasse o Senador Fábio Lucena, eu diri~ ·~ã
que fui citado, quero os dez minutos de explicação pessoal". No meio da minha explicação ...
O Sr. BeneditO Ferreira- Senador Hélio Gueiros, se
V. Ex' não tem apreço pela verdade, eu tenho. Fui desafiado a trazer documentos ...
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) --Senador Bend~dito Ferreira, a Mesa pede_ encarecidamente a
V. Ex~ que não interrompa o orador que está levantando
uma questão de ordem.
O SR. HELIO GUEIROS - Citaria, nOvame:nte:
"Mas o Senador Fábio Lucena não tem razão", Aí, no~
vamente, depois que eu acabasse, o Senador Fábio Lucena se levantaria e dira;, ..Sr. Presidente, artigo tal do Regimento, quero ter õ-direitO de responder". Será um nunca acabar. V. Ex~ está aí na Presidência e ouviu atentamente o Senador Bendedito Ferreira. O que el~ disse?
Que o Ministro está errado, que os números da proposta
do Ministro estão errados .. ,
O Sr. Benedito Ferreira- Eu Ii o documento, solicitado.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha, Fazendo
soar a campainha.)
O SR. lffiLIO GUEIROS- .•. que o Ministro não está certo, que o Ministro está errado. O que isso-tem a ver
com explicação pessoal? E ainda se permitiu fazer admoestações de ordem moral, de ordem educacional para
este Plenário, que_nós devíamos ler isso, que nós não
devíamos ler aquilo, que é preciso mais atenção .•.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha. Fazendo
soar a campainha.)- Solicito a V. Exf que conclua a sua
questão de ordem.
O Sr. Beneditq Ferreira
admoestada é a: Mesa.

~Agora,

quem está sendo

O SR. HtLIO GUEIROS- Solicitária que a Mesa se
reunisse e decidisse essa iilterpretação, podendo até recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. O que não
se pode é estabelecer esse precedente terrível.
O nobre Senador Alcides Saldanha - e eu me constranjo em estar perturbando a vez de S. Ex•- está aqui,
religiosamente, pacientemente, aguardando o instante de
falar, devidamente inscrito, regimentalmente inscrito, e a
sessão vai terminar e S. Ex' não vai falar.
Entendo, Sr~ Presidente, que deve haver um pouco
mais de coerência da parte da Mesa com relação à interpretação desse artigo, porque se um Senador pode fazer
réplicas e tréplicas, abusando desse artigo do Regimento,
qualquer um poderá fazê-lo e será- repito- um nunca
acabar.
Era a questão de ordem que eu desejava levantar a V
Ex•
O Sr. Benedito Ferreira- O Senado tem um novo Catão ... Agora, é a Mesa que é admoestada.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A
Mesa responde a questão de ordem de V. Ex•, dizendo
que: primeiro, apenas deu cumprimento a uma decisão
anteriormente tomada pelo Presidente, na ocasião, Senador Passos Pôrto, que jâ havia concedido a palavra ao
Senador Benedito Ferreira e, conseqüentemente, esta
Presidência não poderia revogar uma decisão anteriormente tomada pelo Senador Passos Pôrto.
Segundo, esse risco a que V. Ex• alude, de que se estabeleça um contraditório estiiQ, "ping-pong" não existe,
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nos termos do Regimento Interno, que apenas permite
que essa situação se reproduza com dois oradores.
Quanto ao problema da subjetividade de que esse fato
venha a implícar em ofensa pessoa], ou de alguma forma,
objeção desabonadora a determinado Senador, infelizmente o Regimentei rião 6 claro sobre esse aspecto, e aí é
o único ponto onde, talvez, assista um pouco de razão a
V. Ex• Nesse sentido, a Mesaestâ examinando uma proposta do Senador Jutahy Magalhães que disciplina o uso
da palavra neste plenário, de modo que, provavelmente,
em breve tempo, nós teremos uma solução definitiva
para essa situação. Até lá, então, não nos resta outra alternativa, a não ser atender a este Regimento que está
aqui ao nosso dispor.

O SR- PRESIDENTE (Marcondes Gadclha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alcid_es _S:ildanha.

O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando o acalentado sonhq a~-uma Constituinte se
torna realidade, concretizando ãspiração unânime da
Nação. Qiümdo até os p-razos já estão praticamente fixa~
dos, forçoso é que ãlgumas considerações sejam alinhadas sobre este vital evento.
A Lei Maior da Naçã_g, aquela sob cuja_égide há de se
desenvolver nossa vida como s.ociedade d_emocráHca, a
par da legitimidade de origem, deve necessarianiente perquirir Os ai1.Seios e desejos da coletividade e analisar todos os caminhos e instrumentos válidos à consecução do
fim maior: o restabelecimento do primado da lei.
O erguimentO de um sistema com regras e normas que
atinjam com igual eficiência e império a sociedade como
um todo e a cada um individualmc"lte; que, fruto do livre
debate das idéias e da participãção ativa de todos, seja
válida por legítima e respeitada porque respeitável, não
pode prescindir de uma anãlise de todos os caminhos e
instrumentos com que a cultura universal dotou o homem para uma cada vez mais aperfeiçoada forma de
vida democrática.
Há que se recuperar princiPias e prêcéilOS
Já-Incorporados a nossa vida politica, foram dela expurgados
em função de projetos de autoritarismo.
~ necessãrio agregar a nossa realidade constitUcional e
legal dispositivos que garantam o eqUacionamento de
necessidades refegadas ao esquecimento, bem como as
que surgem, determinadas peta vertiginosa dinâmica social, pelo avanço das tecnologias e conseqUente reorientação da economia.
Na busca desse_ fim, nenhum meio, neffi um 86 inStf-ü:
menta, pode ser desconsiderado. O próprio regime deve
passar peJo crivo dessa análise.
,.
Até onde nossa história republiçana de instabilidade
política exige o centralismo e os prazos fixos do sistema
presidencialista ou é exatamente gerada por este Sistema?
Quando a sociedade_ CSÇ_Q)he__ q timoneiro
nãOpode decidir sobre os rumos a serem (jados_à nau dQ_ Estado, não se estará criando o caldo de cultura ideal
a insta bitidade?
A nossa acidentada Vida inStitucionai
mais~
o reflexo da desarmonia entre Povo e Governo, Vontade
e Poder. Governos que afinam a voz Com a Nação no
momento de voto- único, cíclicÇi e fugaz morriCiito em
que o povo tem voz- mas que após a eleição,jã nàof~
lam em nome da Nação, mas por ela e em lugar dela, são
a essência do presidencialismo.
Mesmo em nossos melhores momentos de vivência democrática, o Poder nãQ...emana do povo", como dispõe
nosso preceito maior e sim, na melhor das hipóteses, o
detentor de poder dele emana.
A representatividade a prazo fixO ariilla o substratq
mesmo da idéia de representação; que é o exercício de
um mandato imperativo, obrigando o representante a
cumprir a a<;ão definida pelos outorgantes e cujo nãocumprimento implicaria, necessariamente, na suspensão
da outorga.
_
_
Isso ocorre no Parlamentarismo sem trauriiatisffiOS,
com a queda do gabinete ou a dissolução do Parlamento.
Parece que hoje a Nação, cansada das criseS geradas
peta sistema de poder unipessOat, o presidencialismo, jâ
está madura para o debate e um melhor conP,~cirnento
do regime de responsabilidade coletiva e participação ativa das maiorias no governo.

que,

mas

para

·nada

que

~ar istci iniciamos aqui uma ãhálise- modeste é verdade -_sobre _o_ Slistema. Par~amentar, que visa esclarecer
não às-qllejâ sãO doutos, mas colaborar no grande debate que si deverá travar mi constituinte_ N~cional.
A primeira etapa de um estudo deveria partir de uma
conceittiação do objeto, para que se pudesse precisar os
demais elementos com clareza. O regime parlamentar,
contudo, ê difícil de ser conceituado com precisão, eis
que, não sendo fruto de uma teoria abstrata ou da razão
inventiva, mas um produto espontâneo da história constitucional, poderá ser detectado peta observação de sua
prática:-, mas dificilmente conceituado por um conjunto
de reSris fixaS.
Assim sendo, é necessário encontrarem-se pontos básicos do sistern:a parlamentar, para poder identificá-lo entre as muitas variações que a prática e a necessidade politica específica determinaram. Estes peritos básicos, Sr.
Presidente, essas noções essenciais poderão ser indicadas
comt~?

·a) a colaboração equilibrada dos poderes;
b) a responsabilidade política do ministério; e
c) o direito do Chefe de Estado, de dissolver o Parlamento.
Daí se podem depreender, Srs. Senadores, como con~q_Uência, outras noções que acompanham naturalmente Oregime parlamentar: a) a necessidade de se governar
estritamente de acordo com a maioria dci Parlamento; b)
o Poder Exect.itiv~:l é exercido pelo Ministério (Conselho
de Ministros-:- Gabinete) cujos atas são promulgados
ou refere"ridados pelo Presidente da República, ou Rei
nas monarquias constítuciOnais; c) o governo é exercido
naturalmente pelo Partido majoritário, ou coligação majoritária nO parlamento; d) a poSsibilidade de referendwn
para decisão dos conflitos constitucionais entre poderes.
Pinto Ferreira, entre nós, é um dos que melhor oferece
a noção básica de parlamentarismo, ao dizer sinteticamente:

"É a forma de &overno representativo que, sob a
base de separação flexível ou atenuada de poderes,
estabelece um equilíbrio entre governo, parlamento
e povo; mediante as técnicas da responsabilidade
po!ític_a e da dissolução parlamentar". (ln PrinclpiOS Gerais do Direito Constitucioi1at _Modernopg. 216- {9 volume).
Se é difícil conceituar, com absoluta dareza, o regíme
parlamentar, eis que nem a doutrina nem a legislação especificas conseguem bem caracterizá~to, é necessário encontrar na prática constitucional aqueles elementos básicOS já mencionados para se obterem conclusões corretas.
Como afirma Darcy A~ambujª':
-"A vida política, a opinião pública, os costumes
de cada povo criaram-lhe um corpo orgânico de
princípios e normas, a cujo influxo ele se constituiu
e se foram acentuando as linhas fundamentais."
(Teoria Geral do Estado- 326)
temos, pois, cjue se poderão enumerar regimes parlamentaristas, com vàriações decorrentes da natural adaptação às necessidades práticas de cada nação, tantos
quantos São Os países que adotam o sistema parlamentar,
Para chegarmos a um resultado, que tenha real sentido
prático, devemos, pois, perspassarmos pela história do
Parlamentarismo e da sua formação.
Ao contrário do regime presidencial- invenção teóri~
ca dos constituintes americanos de 1787- o regi~epar
!amentar é fr~to de uma lenta e constante evolução hist6!i?a, que reflete as necessidades e particularidades referentes a cada momento social- do povo ou dos povos
que o adotaram.
Ip.iciou-.se na Inglaterra e, segundo a lição de Esmeiri,
jâ antes da invasão nãrmanda. Isso porque os reis ingleses tinham um conselho que embora sem base legal os
auxiliava na administração do reino, e era formado de
nobres e dignatários que gozavam da .ii1timidade do mo:
narca. Denominava-se Conselho PriVado (Prhy CounciJ)
e sua influência inicialmente variava em conformidade
com o temperamento do rei, que o ouvia em todos os assuntos importantes ou sorileOte erri alguns de maior gravidade. Com O desenrolar do tempo, contudo, Sr. Presidente, e dado o fato de que o Conselho evitava o isolailii::OiO ôo monarca, foi crescendo ã influência e a área de
poder do Privy Council. Sendo um ór~ão consultivo,
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constitUído de pessoas ligadas ao monarca, por parentesco ou amizade, era natural que esta ligação fosse mais estreita com alguns do __ que com a mai<:'ria de seus
m~mbros. Disso resultou que se formasse, dentro do
Conselho Privado, um pequeno grupo ao qual o rej consultava sobre assuntos mais graves que entendia não poderem ou não deverem ser submetidos ao Plenário do
Conselho todo. EsSe pequeno grupo, denominado então
de Commitee of St~te ou de "Cabinet" foi a origem do
governo parlaq~entar. O gabinete não tinha situação legal na vida constitucional da Inglaterra, e mesmo em certas épocas houve reclamações do Parlamento contra a
influência dele junto ao mqnarca, como ocorrem na_s
queixas feftas a Carlos I. A queda de Carlos I, com a vitória do~. "cabeças redondas" de Oliver Cromwell, significou, pela república, a supressão do Conse:lbo Privado e
do Gabinete. Voltando a monarquia, com Carlos II, res~
surgiu imediatamente o cabinet. Embora, nesta época,
tenha se tornado um centro de reaç1to absolutista contra
o próprio Parlamento, o Gabinete, contudo, não deixou
de arnpfíar sua irifluência e fortalecerMse como órgão vivo
do governo inglês.
Esmein chama_a atenção de que o gabinete, do Século
XVII era politicamente a antítese do Gabinete moderno,
apesar de lhe ter servido de origem. E se diz que era a
antítese do Gabinete moderno porque, na ~poca, era for·
mado por homens de exclusiva escolha do rei a de sua to·
tal confiança, quando hoje é, necessariamente, por homens que dependem da confiança do Parlamento, e de·
vem ser o seu reflexo.
Esta modificação de situação deu-se a partir de 1688,
quando o Parlamento revoltou-se e, vitorioso, se avocou
o direito de votar anualmente os impostos e de dar auto·
rização para o rei manter um e1eército.
Criada a dependência do monarca ao Parlamento,
criou-se a necessidade deSte obter aprovação de seusatos
para poder governar. Como forma mais lógica de se obter consenso _pa~a os atas governamentais, o rei passou a
escolher os componentes do Gabinete entre os homens
de maior prestígio no partido majoritáriO dentro do Parlamento. O que inicialmente foi um simples expediente
visando obter consenso, com o tempo tornou-se um costume inafastável e observado por todos os monarcas ingleses que se sucederam,
Cri3.do um doS principias bâsicos do sistema parlamentar - constituição do Gabinete com elementos do
partido majoritário saído do parlamento_- contudo o
Gabiuete_continuava ainda dependente do rei que o presidia e decidia com ele. O Gabinete era, na yerd~de, o
que obtinha o apoio do Parlamento para às decisõeS que
o rei tomava.
Um faia, até certo ponto curioso, ê que viria criar a
paulatina independência do Gabinete, firmando-o como
órgão verdadeiramente governativo, liberando-o do próprio rei.
Com a morte da rainha Ana e do _rei Guilherme III.
ambos sem sucessores diretos, o Ato de Estabelecimento
de 1701, destinOu o trono inglês ao Eleitor de Hanover
que era alemão e, conseqUentemente não falava uma palavra em inglês. Assumiu o trono com o nome de Jorge I.
Para dialogar com os membros do Gabinete Jorge I u~
sava o latim. 1:. fácil concluir que a dificuldade criada era
enorme, pois 6_ rei não conseguia acompanhar as discussões dos seus ministros. Por esta razão deixou de comparecer às reuniões e delas tomava conhecjrnemo através
de um dos ministros que dominava bem os dois idiOmas.
Esie ministro é que passou a substituir o rei na presidência do. Gabinete, surgindo assim a figura, hoje conhe-cida; do. "Primeiro-Ministro" e, ao mesmo tempo, a independênica do gabinete em relação ao monarca.
O filho e sucessor de Jorge I, Jorge II, também alemão
de origem e educaçào, entendia mas não falava o inglês,
seguiu o exeinplo do pai nos trinta e três anos de seu reinado. Jorge I e Jorge II, reinaram por mais de meio seculo o g_ue foi tempo suficiente para fixar, defmitivamente,
a independência do Gabinete, tanto ê que o sucessor de
Jorge 11, Jorge III, possuidor de tendências absolutistas,
nãO COriseguiu aniqui!ã.r o costume criadO e_ plasmou-se
as~im o princfpio:"O rei reiria, más rllib governa".
Com a fixácãci d6ste princípio, desencadearam-se outros como conseqUências lógicas dele: a) se quem goverIl_~ _é'? Gabirie!,e _e il_ã_~-~ rei, que apenas subscreve as decisõeS Cfaquete, a resporisabilidade, perante o Parlamento,
! do Gabinete Que deve demitir-se se não tiver seus atas
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aprovados peloS Representantes do Povo! Cabe aí, ao rei
escolher novo Gabinete e submetêwlo ao Parlamento
para aceitá-lo_ ?'u n~o. A ~~J?.9_Ilsabilidade polític.a do
Gabinete foi conseqUência riatu_r:al ~e sua ~utonomta; b)
a responsabilidade do Gabinete é soliâáriã, isto se o
ato de um membro é desaprovado pelo Parlamento, todo
o Gabinete deve demitir-Se, pois o órgão é coletivo e to-

e,

"t ele só quem regula os acessos e as garantias.
Ele é quem nomeia cada Conselho de Estado.
"Ele forma a corrente da administração, ora num
sentido, ora em outro~ só ele sabe o verdadeir? des-tino da navegação . (Citado por Pinto Ferre1ra_ Princípios Gerais de Direito Constitucional Moderno - vol 2, fls 681).

dos os atas se presumem praticados com a ciência e c-on-cordância de todos os seus componentes; c)_o Parlamen~
to deve espelhar a opinião públicã e esta é o supremo
Juiz das ações de todos os que se envolvem nos atas do
governo.

Face a istO, se OGabinete diverge do Parlamento e ~n
tende que ele, Gabinete, eque tem a razão ou que está m~
terpretando melhor a opinião dominante do povo, pode
decretar a dissolução do corpo parlamentar, chamandose o eleitorado a manifestar~se respeíto em Curto prazo
dizendo quem está com a vontade da maioria da Nação:
Da Inglaterra, o sistema parlamentar passou a!? conttM
nente Europeu em meados do século XIX. Na França, através das Constituições de 1814, 1848 e 1875, teve suas
primeiras codificações, aparecendo na legislação. Na Europa adaptável como é, foi aplicado de maneiras diverM
sas, ~onservando, porêm, aquelas características básicas,
mencionadas no início deste pronunciamento.

a

Histórico do Regime Parlamentar no Brasil
A existência do sistema parlamentar no Brasil deve ser
analisada em duas fases: na Monarquia e na Repóblica,
~tabelece divereis que em relação à primeira aindii
gências quanto à real existência do sistema e na segunda,
afora as constantes tentativas de implantação- através
do Deputado Raul Filia - cujos projetas devem ser
mencionados, a existência do parlamentarismo se restringe a curto espaço "de tempo da vigência do Ato Adicanal de 1961.
A Fase Monárquica
A primeira Constituiçilo Br:isileii-8,-de 1824, não cogitou realmente de parlamentarismo. A adoção da prática
do governo de Gabinete surgiu através das circunstências fáticas, das necessidades históricas que se apresentavam na época. No primeiro reinado, os ministérios eram
dominados pelo Imperador, cuja personalidade forte e,
mesmo afoita, determinou a ex.ist!ncia de 13 ministérios
que en;ravam ou saiam n~o pela pressão ·das Câmaras
mas, pelas decisões, às vezes contraditórias, do Imperador D. Pedro I.
Durante o período das Regências houve uma permanência razoâ.vel dos Ministérios, apesar das dificuldades
políticas existentes. Na Regência de Feijó é que teria surgido a prática parlamentarista entre nós. So~ os ata9ues
de Bernardo Pereira de Vasconcelos- admirável tnbuno mineiro- a Regência assistiu a sucessivas quedas de
Gabinetes- quatro em menos dedais anos-:- o que determinou a queda do pr6prio Regente, assumindo Araújo Lima (I 837~40) que, para buscar o consenso, ch~ou
o líder do partido majoritário no Congresso Nac10nal
para compor o Gabinete, usando o mesmo expediente
que os Reis ingleses haviam feito, séculos antes, para
conseguirem manter o Gabinete em governo.
Em 20 de julho de 1847, já com a maioridade de Pedro
II feito em 1840, criou-se por Decreto o cargo de Presid~nte do Conselho. Embora no texto constitucional não
houvesse previsões para o funcionamento do sistema
parlamentar, na realidade existiram, durante o Segundo
Reinado, trinta e oito Gabinetes. Há os que negam a e~
xistência do sistema parlamentar neste período, alegando que os Ministérios se sucediam, não em razão da vontade das Câmaras, e sim pela vontade do mona_~~a! que
utilizaria sua força face à Câmara para determmar as
quedas de Gabinete sem, "descobrir a coroa',' como se di~
ria na épm:a. Neste sentido, escreveu Joaqu1m Nabuco:

se

"Antes de tudo o reinado é do Imperador. De
certo, ele não governa diretamente e_por si mesmo,
cinge-se à Constituição ê às formas do sistema parlamentar; mas, como ele ê o ârbitro final de cada
partido e de cada estadista, e como_ está em suas
mãos o fazer e desfazer os ministérios, o poder é
praticamente dele, A investidura do Gabinete era
curta, o seu título precário, enquanto agraqassem
ao monarca; em tais condições só havia um meio de
governar, a conformidade c·'?m-ele. Ç>por-s_e __a ele,
aos seus planos, a sua política, era renunciar ao poder.

Raul Pilla, o chamado Apóstolo do Parlamentarism.o
-·que dedicou sua longa vida ao estudo e defesa de regime - tem outra visão do problema e diz:
''Longe estâ. de ser verdadeira a afirrilaçãoj concedido, porém, que o fosse, nada significa ist? contra a possibilidade de realizarmos agora o sistema
parlamentar. Vãlido seria o argumento se parl~men
tarista houvera sido a Constituição monãrqUlca, se
nas suas disposições se houvera estabelecido o mecaitiSmo do governo coletivo e responsâvel e, não
obstante não se tivesse conseguido praticar o sistema nela 'consagrado. Já vimos, por~m. não ser isto
exato. Embora pouca gente o saiba, a verdade é que
o Brasit nunca teve uma Constituição parlamentarista. Muito ao contrârio disto a ConStituição do
Império era antiparlamentarista, para não dizer presidencialista a carta política do Império, poder-seia dizer seg~ia os moldes que hoje seguimos no presidencialismo. O próprio Sr. Afonso Arinos o reconhece. Assim, não sendo parlamentar o sistema configurado na Coristituição, ninguém teria o direito de
exigir que parlamentar fosse o sistema r~mente
realizado. Mas a verdade rigorosa, jã fortemente demonstrada nas pâginas antecedentes, é que se chegou a pratica~ o si~tema parl~me~tar_no Brasil mesM
mo com a Constituição que rião reconhecia o parlamentarismo dada a excelência e a necessidade do
regirtie patl~entar para resolver os conflitos nacionais.
Falsa é a proposiçãO do ilustre Deputado Afonso
Arinos, oom a extensão que ele deu. Parlamentarismo não Ci houve realmente no Primeiro Reinado e
na Regência Feijó, apesar da clara tendência que em
tal sendido se pronunciava, porque tanto o primeiro
Imperador, como o Regente, se apegavam às su.as
prerrogativas c-onstitucionais; mas parlamentansmo, cada vez mais bem caracterizado, houve-o no
Segundo Reinado. I::, justamente, a lenta e trabalhosa evolução operada o que demonstra não ter sido
ele no Bi'asH, um fenómeno artificial e arbitrârio,
co~o foi a implantação do presidencialismo, mas
um faió D.atural e espontâneo. (AfoO.so Arinos de
Melo Franco e Raul Pilla - Presidencialismo ou
Parlamentarismo?- Págs. !57 e 158 vai. 1),
A proclamação da república modificou totalmente a
inciPiente prática parlamentarista do Segund~ Rei~a~o e
os republicanos adotaram o modelo presidenCialista
norte-americano, com pinceladas de influência do sistema social de Weilmar, a -que Pinto Ferreira chama de
"sistema social - weimariano". Na verdade, a Repítblica brasileira se deu tal forma copiando as instituições
norte-americanas que não só adotou o seu regime como
o tornou mais autoritário ainda queona Emenda de 1787,
ceimo até ã primeira bandeira da República era de listras
verdes e amarelas, com as famosas estrelinhas da bandeira americana, que só foi reformulada quase quatro meses
depois de adotada a primeira bandeira.
O Parlamentarismo na Repóblica
As ConstiiLifçôeS republicanas de 1891, 1934, 1937esta última a polaca absolutamente autoritãria ~ ~onsa
grain o princípio presidencialista como norm~. A constituinte de 1946, apesar da pregação de Raul Plila eOctãvio Mangabeira, voltou a reafirmar a tendência presidencialista da República, e a carta de 18 de setembro de
1946 adotou, novamente, o sistema presidencial. Raul
Pilla apresentou, em 29 de março de 1949 a Emenda n9 4
qtie visava if ãdoção de sistema parlamentar que, sendo
recusada pelo Congresso (não alcançando os 2/3 necessários), foi reapresentada novamente com algumas modifiCações emJ952, obtendo igual desaprovação.
A ConstitUiÇão gaúcha de 1946, não podendo ser parlamentarista por ser contrária à federal guardou contudo
alguns pontos do sistema como, por exemplo, a i~ex!s
tência de Vice-Governador, cargo que somente f01 ena-
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do ao final do governo do Sr. Parachi Barcellos no flm
da década de 60 e depois do Golpe de Estado de 64.
Em 2 de setembro de 1961, em plena crise polfticosodal, criaqa_com a_ ~enúncia do__~r. Jânio Qu,adros e"
como maneira de encontrar safda para o 1mpasse
polftico-militar gerado pela posse do Vicc-Presidente
João Goulart, o Congresso Nacional apro~~u a Emenda
Constitucional n9 4 - chamada Ato AdlClonal - que
instaurou o regime parlamentar no Brasil. O regime instaurad<? pelC? A to Adicional inspirou-se em parte no I_110delo alemão de Bonn, pois salvaguardava características
próprias do presidencialismo brasileiro. Adotado como
forma de supe~a! a cris'? polít_ico-militar, o sistema parlamentar, na verdade, não era querido pela maioria ~os
políticos e governantes d~ épo~a o que, co~o advert1ra
pragmaticamente Raul Pdla, cnava as condições de sua
própria revogação.
Pinto Ferreira escrevia na ~oca:
"0 art. }9 do Ato Adicional declar~C. "O Poder Ex~utivo é exercido pelo Presidente da República .e
pelo COnselho de Ministros, cabendo a este a direçilo e a responsabilidade da política do Governo,
assim com,o da administração federal".
O Executivo de representação 6- exercido pelo
Presidente da República. O Executivo de ação é exercido pelo Presidente do Conselho de Ministros.
No Brasil, a sobrevivência tradicional dos poderes
do Presidente da República tende a favorecer os
choques e conflitos entre os dois titulares do Executivo que se estão criando pela Emenda n9 4. (Pinto
Ferreira - Princ. Ger. Dir. Const. Moderno fls.
689.)

As contradições. apresentadas na implantação do regiM
me -Parlamentar em 1961 eram rr~grantes.
Pr~ict.ente
Goulart- eleito para Vice no regime Prcs1denaal tinha
tOdo o direito de não se conformar com as restrições de
poderes que lhe haviam sido impostos pelo Ato Adicional e tendo poder amplo na indicação do Gabinete, para
ele chamou homens cuja fé no regime presidencial era
notória como ê o caso do Primeiro-Ministro Francisco
Brochado da Rocha, cuja fé de oficio rio regime presidencial fez com que- até na sua lâpide em Porto Alegre, no cemitêrio, expressassem esse reconhecimento ao
gravarem esse dísticq._. "Uma vida toda devotada a uma
ConstituiçãO", isto é, à Constituição presidencial.

_o

O Sr. César Cãls- Permite V. Ex.• um aparte?
O SR. ALCIDES SALDANHA- Ouço V. l!x•

O Sr. CéSar Cais___:: 'Nobre Senador Alcides Saldanha,
V. E'x• estã pronunciando uni discurso de muita importância, pleno de conceitos, de grande densidade e, tarn~
bém, fazendo toda uma história da política brasileira e
dos regimes adotados, mostrando a validade do regime
parlamentarista. Quero, neste momento, aplaudir o pronunciamento de V. Ex• e me solidarizar, apenas colocan·
do aqui, um conceito muito prãtico, o de que, realmente,
Q regime presidencialista, é muito adaptável a uma sociedade tribal, que tem um chefe e esse chefe resolve tudo.
Mas, à medida em que a sociedade se sofistica, que o poder e as minorias passam a ter uma voz ouvida pela evolução dos meios de comunicação, nãO é possível se exigir
que o Presidente da República seja o árbitro de todas as
questões. De maneira que, neste momento, num País
córtiO o no~. ~OEifCSSãS dimensões continentais, com os
-desníveis regionais, com as minOrias existentes, e com a
evolução dos meios de comunicação, não é possível que
este Pais prossiga num regime próprio para a sociedade
tribal. De maneira que felicito V. Ex• Sei que o tempoestâ no fmal, mas quis interrompê-lo só para dar um aparte de solidariedade aos conceitos que V. Ex• estã emitindo.

0 SR: ÃLciDES_SALDANHA- Fico muito grato a
V. Ex• nobre Senador Cesar Cais.
Sr. Presidente, dada a extep.são da matéria, _nos i'es~
lringiremos hoje a uma parte, para voltarmos, se possível
amanhã, que jã estamos inscritos, para a conclusão,
onde faremos a análise dos tipos de parlamentarismos
que atualmente existem no Mundo e daquilo que poderá
I
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ser feito entre nós. Para concluir, a respeito do histórico
de 61, poderemos dizer:
Tendo o Presidente da República, os diversos componentes dos Gabinetes que se sucederam (Tancredo Neves
- Francisco_Brocha_do_ --San Thiago Dantas), e a
maioria dos legisladores federais, contra a idéia parlamentarista, o regime não poderia subSistir por muito
tempo, e um plebiscito determinou- a volta do sistema
presidencial, o que foi feito pela Emenda Constitucional
n'~ 6, de 23 de janeiro de t 963.
Nestes 16 meses de vigência o sistema parlamentar não
tem sequer de ser apreciado como experiência vâlida,
não só pelos problemas supramencionados, como também pela curtíssima duração, bastando dizer que não se
chegaram a adaptar as constituições estaduais e as leis
orgânicas__ dos municípios.
Aliâs, neste aspecto, convêm salientar que o próprio
Congresso, ao criar a emenda, deixa antever que a considerava transitória e feita apenas para,. "acomodar" o
problema político-militar, pOiS-no artigo 24 da emenda
diz:
.. "Art. 24. As Constituições dos Estados
adaptar-se-ão ao -sistema parlamentar de gQverno,
no prazo que a lei fixar, e que não poderá ser anterior ao término do mandato dos atuais governadores. Ficam respeitados igualmente, até o seu término, os demaJs mandatos federais, estaduais e municipais."
E no art. 25 abre a porta para imedíi:tta -volta ao regime
presidencial:
, -"Art. 25. A lei votada nQ_s, termos do art. 22
poderà dispor sobre a realização de plebiscito que
decida da manutenção do sistema parlamentar ou
volta ao sistema presidencial, devendo, em tal hipótese, fazer-se a consulta plebiscitária nove meses an.:
tes do termo do atu_al_ período presidenciaL"
Em face à maneira como ocorreu esta rápida experiência de governo parlamentar na Repüblica, entende-se
difícil analisar o sistema adotado - praticamente só
para o exercício da Presidência e Chefia do Ex~utiv_o
pelo ato adicional de setembro de 1961 e .extint~ e~ janeiro de 1963.
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, deveremÕs ainda analisar os tipos de parlamentarismo e fazer uma anâlise daquilo que a Constituinte deverâ estudar, e a forma como
este estudo deverá ser feito, para que possamos levantar
um dos problemas mais importantes para a nossa Constituição do ano que vem.
Deixo pois, Sr. Presidente, registrada hoje essa primeira parte de nosso pronunciamento, para retomarmos, em
momento oportuno, a sua continuidade. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- O crescimentO da çotrespondência recebida pelos Congressistas, a partir de março óltímo, reflete as esperanças do povo na Nova República,
bem como a confiança popular na atuação do Parlamento, revelada no número crescente de sugestões que nos
chegam, a propósito dos mais variados aspectos da
problemática nacional.
No nosso caso, depois dos trabalhadores e dos funcionários públicos, o maior número de missivist_as é _de advogados e professores e nunca nenhuma dessas cartas,
contendo ou não justos pleitos, deixa de trazer uma indicação_ para o nosso desempenho parlamentar.
Assim é que acabamõs de receber, da Dr' Salete Maria
Palita Maccalóz, advogaÇa e professora, a respeito da
determinação do número de vagas nos cursos jurídicos,
defendendo, antes, a limitação de ingresso do que a seleção de profissionais jâ formados, em busca de oportunidade no mercado de trabalho.
Adverte a brilhante colega que a questão precisa ser
vista, também, sob o ángulo do cliente, ofendido pelas
custas judiciais acima-dO seu poder aquisitivo, ~em como
pela morosidade dos procedimentOs judiciais e pela manutenção de velhos rit.os e formas processuais, com o
máximo de dificuldade nas fases recursais, marcado o
serviço da justiça por uma grande distância entre a autoridade judicante e os juridiscionados. Cada dia mais se
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convence q povo de que a justiça penal é para punir os
pobres e a justiça civil para desfrute dos ricos.
Nesse quadro, somos menos de duzentos e cinqUenta
mil advogados para uma população de cento e trinta milhões de habitantes, cada causidico tendo que atender a
pelo menos duzentos constituintes por ano. Se considerarmos três causas por cliente, teremos seiscentos pleitos
anuaiS por advogados, a dividir por duzentos dias de atividade forense em cada ano.
Conclui-se, facilmente, que não há excesso de advogados no País, tanto mais quanto pelo menos vinte por cento dos formandos exercem outras atividades, no magistério, no Ministério Público, na magistratura, nas procuradorias e consultarias dos órgãos público_s, federais, estaduais e municipais-.
Se niio há exceSso de advogados, os tribunais são em: pi!i"radtiS~- a-jrrsltça -ê tardia e cara, cuja dinamização não
se resolve pela Justiça de Pequenas Causas, mas peta agilização e aperfeiçoamento do aparelho judicial existente,
Ou Seja, por Uma verdadeira reforma judiciária, tarefa
que se espera, com a necessária rapidez, seja desempenhada pela Nova República,
Era o que tinhamos a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Conced? a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO_ CALMON PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO bo" ORADOR, SERA- PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Con~o
a palc_wra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPflSfA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dando prosseguimento ao seu recêm-iniciado programa de freqUentes visitas aos ministérios e órgãos bâsicos
do Sistema Administrativo da União, o Presidente José
Sarney permaneceu, na segunda-feira passada, durante
seis horas, no Ministério da Educação.
No decorrer das visitas programadas, que caracterizam um estilo inconfundível, fecundo e original do Presidente José Sarney, no desempenho das suas responsabilidades fundamentais como Chefe de Estado e do Governo são examinados, em profundidade, os problemas essenciais, a situação, os desafios e as perspectivas do Ministério, do Órgão ou da Instituição visitada.
Depois do Ministério da Agricultura, desta vez foi o
Ministério da Educação cujo titular, o eminente Ministro Marco Maciel -, uma das lideranças politicas mais
expressivas da Nova República - recebeu o Presidente
José Sarney acompanhado de sua equipe de dirigentes,
técnicos, assessores e funcionários categorizados do Mi.:nistério.
Convém salientar a decisiva importância dessa visita,
durante a qual o Presidente José Sarney, que se fez acompanhar pelo Ministro José Hugo Castelo Branco,
Chefe do Gabinete Civil, teve oportunidade de fazer
numa ampla e profunda avaliação das realidades do Ministério da Educaç_ão, suas necessidades imediatas e perspectivas.
Durante sua visita, o Presidente José Sarney, nos longos diálogos mantidos com o Ministro Marco Maciel; os
Secretários de Ensino de }9 e 29 graus, Aloisio" Sotero e
do Ensino SUperior, Gamaliel Herval; do Presidente do
Mobrar; Vicente Barreto, além de outros dirigentes, foi
exaustivamente informado a respeito da situação de cada
setor do Ministério.
Seria longo e desnecessário reproduzir, nos limites
deste sucinto pronUnciamento, o vasto elenco dos assun-_
tos examinados, inclusive, das reivindicações dos professores universitârios, dos estudantes e dos servidores em
geral das diversas instituições e órgãos integrantes do
Ministério.
Depois da avaliação levada a efeito, o Presidente assinou um decreto criando o Programa de Ensino Superior
à Distância, com o objetivo de educar, por correspondência, quem nào pode freqUentar as Universidades, e
um anteprojeto de lei reformulando o Mobral, que agora
passará a apoiar o ensino bâsico, ampliando seu trabalho junto às crianças.
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Aproveitando o ensejo da visita presidencial, os Secre1ârios _e_ principais dirigentes do Ministério renovaram
pedidos de suplementação orçamentária e de recursos adicionais a fim de assegurar o funcionamento normal
dos ~espectivos serviços e a boa execução dos programas
em an-damento.
Para qUe se tenha uma idéia da transcendenientaf importância da visita do Presidente José Sarney a-o Ministério da Edu_caç_àQ, solicito a incorporação ao texto deste
conciso pronunciamento, do discurso então proferido
pelo Chefe da Nação, do qual destaco os seguintes tópicos: ....... Desejamos estabelecer uma permanente política
de acompanhamento e controle para que o Presidente da
República, nas suas responsabilidades, tenha uma visão
do andamento da coisa pública. A base da política governamental é a busca de credibilidade perante o povo,
que só pode ser obtida através da verdade nas informações, uma nitidez nas intenções, autenticidade, eficiência e simplicidade, como é simples o povo brasileiro"... Prosseguindo,_ 3:sseverou . o Chefe da Nação:
._,"Com efeito, os nosSos probfemas educacionais são
dramáticos e ex~gem sol~ções imediatas e urgentes. A univçrsalização do ensino bâsic;o não é apenãs O imperativo de justiça s_ocial, mas uma política voltada para-assegurar a extensãQ_da verdadeira cida_dania a todos os brasileiros. E atender a mão-de-obra qualificada em uma sociedade que se dispõe a expandir o mercado interno e a
competir eficientemente no mercado internacional. Vamos aceitar a idéia de que a educação é esforço permanente, sem a qual se tornarã cada vez mais díficil eXercer
atividades criativas numa sociedade cada vez mais complexa e exigente de conhecimentos gerais e de habilidades
específicas,"
Eram estes os comentârios que entendi ser necessário
expender, à margem da visita do Presidente José Sarney
ao Ministério da Educação. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
~~Quadro

não é dramático, é trágico"

"Estou aqui para, como Chefe do Governo, tentar unificar a linguagem daqueles que constituem a equipe dirigente da Nova República. Ao mesmo tempo que oferecer diretrizes de governo e receber, humifdemente, a colaboração e a vivência daqueles que têm a missão do barro diário do trabalho.
Minha visita deixa clara a disposição de um Governo
orientado para a participação e para a integração. A infegraÇão começa dentro da equipe governamental, promovendo uma saudável permuta de idéias e democratizando, ao mesmo tempo, o planejamento administrati~
vo.

Desejamos estabelecer uma permanente política de a~
companhamento e.contr_ote para que o Presidente daRepública, nas suas responsabilidades, tenha uma visão do
andamento da coisa pública. A base da política governa~
mental é a busca da credibilidade perante o povo, que só
pode ser obtida através da verdade nas informações,
uma nitidez nas intençQes, austeridade, eficiência e siin~
plicidade, como simples é o povo brasileiro.
A crise ed~cacional brasileira está situada no bojo da
crise geral. E preciso que exista no País uma vontade
política, uma consciência nacional de mudanças para ajudar o Governo a promover, de logo, as reformas de
que o País necessit~. Repensar o modelo universitário,
colocar nossas_ disponibilidades científic"as e tecnológicas
a serviço da educação. Entrar fundo na educação básíca,
dignificar e dar melhores condições de vida e trabalho ao
magistério.
Ouvi, nesta manhã, a dificil situação que atravessou c
atravessa o Ministério da Educação. A perda da sua im..
portância política, a diminuição dos seus recursos para
ex~tar essa tarefa_ tão fundamental que é a tarefa edu..
caelónal. Visão que se pode constatar nas cifras que temos e ouvimos ·sobre o ensino bâsico: mais de 8 milhões
de crianças sem escolas; cerca de 26 por cento da popu..
lação de analfabetos e a dificuldade de instrumentação
daqueles que trabalham na educação para enfrentar esse
quadro que não é dramãtico porque é trágico. O problema da universidade. A perda constante também dos recursos a ela destinados. A situação do Ministério da E~
ducação como um todo também na queda de recursos,

Junho de 1985

queda essa que chega a um nível impossível de fazer fun-

cionar bem a simples mâquina administrativa.
1: natural, portanto, que os que aqui trabalham e os
que trabalham na educação tenham o seu espírito desestJmulado e até mesmo tenham tido motivos de desesper~ça. Ain~a não posso trazer otimismo ao povo braSileiro. Mas Jâ posso traz~r menos pessimismo. Já posso
dizer que hoje tenho· uma grande dose de confiança de
que nós vamos vencer a crise que o País atravessa.
Aqui estou para motivar todos os que trabalham no
setor da educação, dizendo que nós temos consciência do

que ele representa para o futuro do País. O futuro do
mundo não será marcado entre ricos e pobres, mas entre
a9ue1es que dispõem de bens materiais e aqueles que não
d1spõem de bens espirituais. Aí é que vai ser travada a

grande batalha da separação da humanidade. E se perdermos a batalha da educação perderemos a bataJha do
futuro.
Com efeito, os nossos problemas educacionaiS- são
dramáticos e exigem soluções e medidas urgentes. A universalização do ensino bâsico não é apenas o imperativo
de justiça social, mas uma política voltada para assegurar a extensão da verdadeira cidadania a todos os brasileiros. E atender a mão-de-obra qualificada em uma sociedade que se dispõe a expandir o mercado interno e a
competir eficientemente no -mercado internacional.
ConfiC? em. que o program<l. -"educação para todos",
que sanCionei há poucos dias, haverá de traduzir a inabalável determinação governamental de tornar exeqUível a
universalização da educação, possibilitando-nos ultrapassar a real fronteira que nos separa do desenvolvimento.
A educação é assim compreendida pelo Governo
como um instrumento capaz de permitir ao cid8.dão o acesso a conhecimentos, habilidades, valores e atitudes
necessárias à consecução de um desenvolvimento justo e
equilibrado que pretendemos alcançar.
Em verdade, a expansão de oportunidades educacionais importará maior expressão por m!iis e melhor educação em todos os níveis:O governo da Nova República não receia esse- -des-..:
dobr<l:ITlento de sua própria iniciativa. Ao contrário, está
consc1ente de que novas condições sacio-culturais poderão ensejar maior criatividade nas soluções dos problemas crónicos que afligem a sociedade brasileira.
Vamos, finalmente, aceitar a idéia de que a educação é
esforço permanente, sem o qual se tornará cada vez mais
difícil exercer atividades criativas numa SOciedade cada
vez mais conlplexa e exigente de conhecimentos gerais e
de habilidades específicas. Sei que ã missão do MEC é
complexa. Sei também que o bom desempenho dessa
misSão pressupõe a cooperação cOnstante Com os Esta~
dos e Municípios, coin oUtros ministérios e com in-úmeras instituições que no Pais ou no exteriõr se dedicam aos
mesmos fins. Sei, além disso, que as~-.iições educativaS,
para lograrem êxito, precisam apoiar-se em outros serviços sociais básicos-que, embora escapem aos limites de
sua atuação imedi~ta, refletem a exigência de tratar os
proolemas sociais em sua globalidade.
Te-mos aqui, no Ministério da Educação, um dos melhores homens públicos deste País, o Senador Marco
Maciel. O Governo tem plena consciência e absoluta cer~
teza de que ninguém mais do que ele, na missão que lhe
foi entregue, saberã cumprir com o seu dever. Dele podemos dizer que é um fanático ·do trabalho.
E, para fi-nalizar esta mil:lh-a visita ao Ministério da E·
duc-o:1ção, quero dizer a todos os que trabalham na equipe
da Nova República que nós vamos pertencer a uma geração que teve, perante a história deste Pafs, um grande
desafio, e que venceu este desafio.
EstamoS aqui paTa unificar a nossa linguagem. Dizer
que nós temos que confiar naqueles que trabalham no
serviço público, não só os chefes mas também a importância do menor servidor do ministério, no êxito dos
programas que temos de enfrentar.
O pro8::resso cOmeça dentrõ de-cada um. E para a mudança dessa mentalidade, de que o Brasil mudou e vai
mudar cada vez mais, que nós a'qui estamos, para que, de
mãos juntas, todos, como se fôssemos uma só força, iniciarmos essa grande caminhada que nos foi entregue
pelo povo brasileiro.
O Senador Marco Maciel me entrega urna exposição
de motivos sobre o ensino a distância. Esse é um ramo
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extraordinário que ternos pela frente: colocar a s_erviço
da educação as novas técnicas.
Foi lembrado aqui um pequeno fato que real~ente me
comoveu pessoa1mente. Foi lembrado o trabalho pioneiro que hã 20 anos nós c~meçamos no" Maranhão, quando no Brasil não existia nenhum trabalho dessa natureza. Tentamos colocar a $erviço da educação, Cfíaiido a
TV Didática, com circuito fechado de televisão, transformando velhas oficinas em 50 salas de aula, colocamos
circuito rec_hado de televisão para multiplicar o número
de bons professores que não tfnhamos. Mandamos técnicos para o Japão. Formamos uma equipe que lá está atê
hoje, funcionando, com pequeno recurso. Agora, queestã à disposi_ção do País um imenso campo no satélite doméstico, nós iião podemos permitir que ele fique girando
enquanto aí estão milhões de analfabetos. Ele poderâ ser
instrumento do saber, um novo campo a serviço da educação, levando Conhecimento, melhorando a vida. dando condição de, no futuro, cada um ter direito e um lugar ao sol".
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR- PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha)- Concedo a _pala~a ao nobre Senador Raimundo Parente.

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS. AM. Pronuncia o seguine discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
P_?r diversas v~, vim a esta tribuna para enfocar, especificamente, o problema da navegação na Amazônia aliás, um dos mais graves de toda aquela região.
'
. Como sabem V_ Ex•s na Amazônia, de modo geral, os
nos são as estradas naturais, advindo daí a importância
primordial da navegação fluvial. Região dominada quase '!u~ totalmente pela hidrografia, é mister encará-la,
reahst1camente, sob esse prisma representativo da sua
conformação ge_ofisica e topogrãfica.
Agora mesmo, Sr. Presidente e Srs~Senadores, venho
de receber, dos empresários ligados ao setor de navegação na Amazônia, cópia do telex endereçado ao Sr.
Presidente da Empresa de Navegação da AmazôniaENASA - pedindo informações a respeito de uma
possível mudança de orientação, quanto ao transporte
de produto~ de primeira necessidade, inclusive perecíveis, em naVios daquela empresa qEe fazem linha regular
para Manaus.
Tal pedido de informação, decorre do fato indesmentível de que, confor~ne chegou ao conhecimento daqueles
~presãrios, estarem ocorrendo dificuldades. as mais vanadas, para o embarque dos mencionados gêneros, sem
falar numa provável diminuição das viagens de navios d.a
EN ASA, desde Belém até a capital amazonense.
Tal perspectiva, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se
confirmada, representará, sem dúvida alguma, um desastre económico de conseqüência imprevisíveis, considerando que -Ma naus, afora o transporte aéreo, depende
em quase cem por cento, do transporte fluvial e de cabotagem para o att:-ndimento das suas necessidades genéricas de abastecimento. Cortar ou diminuir o fluxo da navegação fluvial para Manaus significa, exatamente. o
mesmo que diminuir a entrada do oxigênio nos-j:illlmões
humanos, ou seja: a asfiXia totaJ.
Por tudo isso, quero apelar ao Exmo. Sr. Ministro dos
Transportes e ao Sr. Dir"etor Presidente da Empresa de
Navegação da Amazônia, no Sentido de que, o transporte fl~:~v!_al, tão essencial para toda aquela ârea, não seja
diminuído, mas muito ao contrário, seja atê mesmo intensificado, tendo em vista a dependência da região amazónica desse tipo de transporte, sem o qual, indubitavelmente, toda a Amazônia entrará em colapso definitivo, entendendo-se aqui a quase completa impraticabilidade do transporte rodoviário, numa Região em que as
águas mantêm um domínio quase absoluto, representando o ratar fundamental da própria sobrevivência amazanica.
Era o que tinha a dizer. (Muito bçm!)
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a pa1avra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL -- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, constam da obra intitulad:;t "História da Civilização
na Inglaterra", de Henry Thomas Buckle, de 1857, algumas curiosas passagens sobre o Brasil.
Utilizo-me de tradução feita em São Paulo no século
passado por Adolpho Melchert.
Diz o historiador inglês:
.. "Os_ ventos gerais, soprando sobre a costa oriental da América do Sul, e vindos de leste, atravessam
o Oceanõ Ãtlãntico, e, por conseguinte, chegam à
terra sobrecarregados de vapores acumulados durante o seu trajeto. Esses vapores, tocando a praia,
são, com intervalos periódicos, condensados em
chuvas; e como não podem elas avançar para oeste
em virtude da cadeia gigantesca dos Andes, por
cima da qual não podem passar, precipitam toda a
sua umidade sobre o Brasil, que, por isso, ê muitas
vezes inundado por torrentes destruidoras.
... a natureza parece entregar-se a uma desregrada orgia de pujança.
... no meio dessa pompa, desse esplendor da natureza, não há lugar para o homem. Fica reduzido à
insignificâncii pela majestade que o cerca. Tão for-- midáveis são as forças que se lhe opõem que nunca
pôde fazer-lhes frente, ou resistir à sua imensa pressão ...
.. ~Os progressos da agricultura são retardados
por impenetráveis matas, e as colheitas destruídas
por inumerâveis insetos. As montanhas. demasiado
altas para serem escaladas, os rios muito largos para
serem atravessados em pontes ... ~ assim que a energia da natureza embaraça o gênio do homem. Em
parte alguma se vê um contraste tão doloroso entre
a grandeza do mundo externo e a pequenez do mundo interno ... ''
Segundo Beckle, no Brasil os homens se adaptavam à
natureza, na Europa conseguiam dominá-la.
Tenho a satisfação, pouco mais de um sêculo depois
que esse texto foi escrito, de o ler na mais moderna cidade do mundo, construída ness~ interior do País, onde
não penetrava a lei.
Descontados os exageros, temos de convir em que, de
fat_C?• certas regiões do Brasil_ enfrentam concli~ões geogrâficas extremamente desfavoráveis.
Elas explicam, pelo menos em parte, o fato de que o
Nordeste brasileiro permanece, confonile publicação da
ONU, como um dos grandes bolsões de pobreza do
mundo.
A seca e as enchentes se alternam, como se os matadores do Nordeste tivessem um destino semelhante áo daqueles condenados, do Inferno de Dante, que eraén afligidos ora pelo fogo, ora pelo gelo.
Há registro de torrentes destruidoras no Recife em
1632, em 1869, em 1897, em 1914, em 1920, em 1924, em
1931, em 1940, em 1944, em 1950, em 1965, erii 1966, em
1970, em 1975, em 1984 e no presente ano de 1985.
Há dez anos, mais de cinqUenta por cento da área urbana do Recife e mais de 650.000 de seus habitantes fo-

ram atirigidos pela enchente. Mais de cem pessoas morreram. Mais de 300 quilômetros de esgotos foram danificados, cerca de 500.000 ratos mortos empestaram o ar da
cidade.
Em fundamentado discurso pronunciado na Câmara
dos Deputados, ~ ~oje nosso brilhante colega Aderbal
Jurema dizia que seu lar, no Recife. foi atingido em 1970
~ I.i,~5 e que ele ficara 24 horas sitiado pelas águas em

9

O que dizer das pobres populações ribeirinhas comprimidas pela especulação imobiliâria nos raros t;rrenos
baldios da grande cidade, onde erguem os seus frãgeis
mocambos!
Tangidos pela seca, nordestinos pobres de Pernambuco e de outros Estados se dirigem para a capital do Nordeste, agravando os seus problemas.
Pode ser que um hidrotropismo de sedentos crónicos
contribua para que se fixem na margem dos rios.
E ali todos os seus bens estão sujeitos a serem arrastados pela fúria das águas.
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O rio Capibaribe, depois da grande enchente de 1975,
recebeu obras diversas,- que o domesticaram -até certo
ponto.
O rio Beberibe teve suas obras iniciadas, pretendendo~
se, agora, retificar e alargar o seu leito, a fim de evitar a
repetição de inundações que flagelam as populações _ri~
beirinhas.
Suas obras se arrastam, entretanto, há muito tempo.
Foi responsável por graves in_und_ações em anos anteriores. No corrente ano atingiram Olinda e Recife, em proporções menores, embora preocupantes.
O Decreto Federal n9 91.265, de 24 de maio próximo

passado, traçou um Programa de Recuperação das
Âreas Atingidas Pelas Enchentes na Região Nordeste, fixando, para esse fim, neste ano, a verba de um trilhão,
setenta e um bílhões e quatrocentos milhões de _cr_u_zeiros.
Faço um apelo ao Sr. Ministro do Planejamento para
que, desse trilhão, doze bilhões de cruzeiros sejam destinados, pl'ior:itariamente, para a continuação das obras
do rio Beberibe, que atravessa uma das maiores concentrações urbanas do Nordeste.
1:. a quantia orçada Para que se dê prosseguimento às
obras mais urgentes, como a dragagem, o revestimento
de concreto das margens, a desapropriação e o remanejamento da favela Ponte Preta.
ConfiamOs na atual Adminstração Federal, entregue a
um nordestino, o Presidente José Sarney, que se tem
mostrado sensível às reivindicações da regiãO, coerente
com todo um passado de luta em favor do seu desenvolvimento.
Que o Nordeste deixe de ser em grande parte uma fonte fornecedora de agricultores e opcrãrios, para outros
plagas.
Que a riqueza, que os nordestinos ajudaram a criàr no
Sul, seja "utilizada em parte para a redenção de sua terra
de origem.
-Que o brasileiro demonstre que ê capaz de do_minar,
-pela técnica, a seca e a enchente.
Ao invés de nos- ço.Otormarmos à_ natureza hostil,
cttmo seria, segundo Buckle, nosso destino, poderemos
através do _domínio das águas, transformar O Nordeste
numa nova Terra da Promissão.
Temos condições de dar desmentido cabal ao famos-o
historiador inglês, para o qual no Brasil tudo é grande,
menos o homem; e o que fizemos até o momento comprova, à saciedade, essa assertiva. O País se çlesenvolve a
despeito das condições adVersãs dominantes._Ocupamos
o litoral. Dominamos o Centro do Pais. O Nordeste e,agora, o grande desafio. (Muito B_e.m!)
O SR. PRESIDENTE Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir SQares.

O SR. ODACffi SOARES (PDS- RO: Pronuncia o
seguinte discurso.) -- S.r. :Pr~idente, Srs._ Senadore~:
No dia 29 de julho próximo transcorrerá o sexagésimo
aniversário de criação do jornal O Globo. Por esta razão, acabo de requerer ao Excelentíssimo
Senhor Presidente do Senado que, na fqrma regini.ental e
ouvido o Plenârio, o Sena_do da República em Sessão Especial homenageie O Globo pelo transcurso de data tão
marcante.
Entendo ser_ de justiça e será com reconhecimento e satisfação que_ o Senado Federal certamente se unirá para
prestar a O Globo a homenagem a que faz jus por tudo
de importante que tem realizado em favor .d..a c_omunidade brasileira, vale dizer, para o Brasil, em mais de meio
século de existência.
Será, também, uma hora para reflexão o momento em
que todos nós deste Poder estivermos irmanados para exaltar o jornal que se tornou leitura obrigatória dos que
desejam informar-se cedo e com segurança, para po.der
decidir melhor; instruir-Se, para poder evoluir_ na_e_sc~ola
social e na profisSãq; consultar, para poder esclarecer-se;
ler, para saber mais e, sabendo mais, valer mais para si,
para a sua famitia, para toda a Sociedade. Porque O Glo-bo é permanente e importante fonte de informação, de
instrução, de cultura, de lazer e de sabedoria.
No dia 29" de julho_ deJ925- hã sessenta anos- do
gênio criador e ihcon-íormado de Irineu Marinh,o, paíde
Roberto, de Rogério- eOeRicardo Marinho, surgia no
País aquele jornal que seria, graças à competêncí~ à seriedade, à dedicação e à npção de na_çion~lidade de todos
os que diariamente ? elaboram, um paladinO da Demo·
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cracia, um b_aluarte em defesa da Le.i e da Ordem; uma
fonte infindável de ex~ltação das mais cristalinas aspi~
raçõ-es da sociedade brasileira, aspirações- quediaríiimen~
te auscUlta, aglutina, ordena, elabora e transfur_ma ern
bandeira de luta Para o bem-estar do nosso povo.
O Globo, cujo nomeemergíu de consulta popular, desde os seus primeiros números demonstrou que estava
destinado a se constituir em poderoso instrumento em
prol da coletividade.
O GLOBO de campanhas memorãveis, como o,. "O
GLOBO expedicionário", a edição especial durante a Segunda Guerra Mundial, verdadeiro correio entre as
-famílias saudosas de seus entes queridos se encontr~vam
no campo de bat_alha e, para eles, as informações da Pátria Amada, distante, que cada um defendia com o sa- crificio da própria ·;ida.
O GLOBO da luta contra "os prurit:fos dítatoriais que
dia a dia empolgavam o Executivo", nos idos de 30; O
GLOBO da luta contra a transformação do Brasil em
país comunista, em 1963; -0 GLOBO das lutas Contra o
anarcosindicalismo, contra o decreto desapropriador da
SUPRA, Superintendência de Reforma Agrâria; O
GLOBO a favor da Democracia como regime que atende à índole do Povo brasileiro.
O GLOBO da Edição Panamericana, que circulou em
2 ·milhões de exemplares no. "Dia da América", em todas
as nações do continente latino-americano, irmanando os
povos errr torno de um ideal comum do saudoso exPresidente Juscelino Kubitschek; O GLOBO que instituiu o."Dia_das Mães", hoje uffia data que une os co:
rações em torno daquela que é o símbolo da própriã
criação, a Mãe!
O GLOBO do Projeto Aquarius, levando a música
clássica ao Povo de vários pontos do País; d~. "Medalha
O Globo", premiando os brasileiros que mais se destacamm nos esportes; das. "Luvas de Ouro" e da.:i:. :'Luvas de
Prata", que descobriram e iniciaram a cqnsagração do
nosso maior campeão de boxe, o mundialmente famoso
Éder Jofre; O GLOBO do Operário Padrão''. iniciativa
que premia anualmente o operário que mais se deStaca
pela sua competência, responsabilidade, eficiência, cavaIheiri_smo, como símbolo enfim, daqueles que com o seu
suor c-onstro-em este Pais.
Refiro-me, ainda, a O GLOBO de tantas campanhas
memorãveis, da luta recente pela volta ao plen,o regime
democrático e ao restabelecimento do império da Lei igual para todos, pelas eleições diretas ...
~lac'a "1e-1hor para homenagear a todos os que com a
sua inteligência e as suas n1ão.:; el&bonm O GLOBO do
que concentrar no jornalista Roberto Mannllo, seu
D iretor-Presidente, as nossas atenções.
Homenageando Roberto Marinho, os seus irmãos Rogério e Ricardo, os seus filhos João Roberto, José Roberto e Roberto Jrineu, e os seus companheiros de jornal, rádio e televisão, desde os mais destacados e renomados jornaJistas aos mais humildes servidores da gran-·
de casa de ldneu Marinho, o Senado da Repflblica estarã ex-altando o verdadeirojornalistl;;. "Fundamentalmente sou Ul!l jornalista; o jornalisll}O ê ~ minha vocação''.
como ele diz. Homenageando Roberto Marin_ho, o Senado da República estará enaltecendo os verdadeiros empresários que, como o seu espírito de iniciativa e de luta,
cOrrendo riscos patrimonfais importantes,- idealizam e
realizam sonhOs, e abrem caminhos, mOvendo l!ste l!aís
para- frente. Ele sempre nos lembra:._, .. Sou érnpresârlo
também; como principal dirigente de um· grUpo de empresas, não perco de vista um só momento minha grave
responsabilidade por sua saúde económica e financeira"
Ao concedermos a Roberto Marinho as platinas de
guerreiro vencedor, estaremos destacando, como merece, aquele que no conflito entre os ideais do jornilista
autêntico e.do empresário vitorioso, sempre colocou o
interesse maior da coletividade em primeiro lugar, pois
Imprensa é servir à comunidade. I! ele_ quem ~evell;;. "Em
alguns momentos de nossa história fui o.brig2do, l?m
nome dos ideais da Imprensa, a enfrentar o Poder e a arM
riscar a própria vida do jornal".
RobertO Marinho, a quem pretendo que seja homenageado mais uma vez, com todas as honras e adjetivos, ê a
síntese do gênio criador que por tudo da vida se interessa
com o mesmo vigore entusiasmo: economia, política, arte, ecologia, educação e cultura, diversões, esporteS, tecnologia, ciênciã. Queestã sempre olhando para o futuro
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do Brasil, tocando para frente, com garra, todos os empreendimentos com que se envolve e pelos quais se entusiasmam, competindo com disposição e honestidade.
Nessa homenagem estaremos evidenciando_ para o
Povo brasileiro, em eSpecial para os jovens, que ·neste
País há um homem que enfrenta todas as difiç:uldades
com o espírito de que elas. "podem ser sempre vencidas,
desde que ·se maittenha uma atitude de humildade e de
vigilância permanente". Porque se lança com fe inabalável enl prol de tudo o que idealiza, da mesma forma que,
aos 21 anos de idade, tendo falecido o seu pai apenas 20
dias após a criação de O Globo, assumiu a direção do
jornal e conduziu~o com segurança até os dias de hoje,
ampliando-lhe os horizontes e abrindo-lhe as fronteiras,
erigindo o maLo_r complexo de comunicação Social da Am~rica Latina, um dos maiores do Mundo, de tal forma
que o nome O Globo está_ ple_namentejustificado.
Esta homenagem serâ a distinção, a honraria sinCera,
merecida, do fundo do coração, tambêm ao Sistema
Globo de Rádio, à Rede Globo de Televisão, à Fundação Ro_berto Marinho, a todos) enfiril, dessa grande
famnia, por tudo o que representam como elo d~ uma
corrente inquebrantâvel em favor das causas mais justas
do Povo brasileiro.
Nos 60 anos de O GJobo,écom orgulho de brasileiro e
firme noção de que cumpro elevado dever de justiça que
acabo de requerer a convocação de Sessão Especial do
Senado da República para que esta Casa possa prestar a
homenagem do Brasil a um de seus mais ilustres filhos, a
quem devem de modo inapagável a cultura, a inteligên~
cia e o desenvolvimento do Brasil: Robert_o Marinho. E.
através dele, que se homenageie a toda a Organização
Globo.(Muito bem!)
Era o que tinha a dizer.
O
~do

SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Cona palavra ao

nob~e

Senador José Ignãcio Ferreira.

Ó ·sR·- JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senado.res, o Brasil da Nova República ê um Pais à pro.
cura de sua identidade. Com os fatos atropelando o Di~
reito, Um ordenamento jurídico ultrapassado, uma or~
dem econômica ínjusta e uma ordem social perversa, este
é, seguramente, um País em que tudo estã por fazer.
Mas, sobretudo, é o País em que se objetiva devolver ao
povo os estímulos a que- pela via da participação polí
tíca- volte_a colaborar com os seus legítimos manda
táric_Js. A participação da cidadania, que se pretende,
como estratêgia de comportamento político novo, haverâ de aperfeiçoar sua eficácia na esfera de um processo
que, seguramente, não haverá de prescindir da Educação
como básico elemento instrumental.
Às vezes, nos sentimos pequenos diante da grandeza e
profundidade deste tema, para analisar todos os aspectos
e implicações na vida põlitica, sOcial, econômica_ e religiosa do País. Resta- nos, contudo, a esperança de despertar a atenção de todos os segmentos da sociedade brasileira para este importante aspecto, de que há necessidade de se cumprir a lei, sobretudo o texto constitl!cional
vigente fruto de emenda do _c_apixaba João Calmon, que
permitirá, por certo, maiOr incremento na educação de
seu povo.
Sabemos que a extensão do território brasileiro, o
crescimento demográfic.o da população em ãreas isoladas e nos &randes ctntros urbanos, a falta de recursos económicos e a ca,.%cia de profissionais habilitados têm
sido causas determinantes da permanente crise brasileira
de Educação. Mas o Estado, do qual sou representante
nesta Casa de Leis, teve o privilégio de ter à frente da Secretaria de Educação e Cultura do Espírito Santo, por
um periodo de 2 anos aproximadamente, o ilustre Deputado Wilson Haese, que desenvolveu um trabalho
magnífico, com zelo, espírito de equipe e sempre com a
preocupação de cumprir um dos pontos programâticos
do PMDB, isto é,_9 compromisso de um governo departici_pação popular.
E provável até que alguns tenham estranhado ou, atê
mesmo rej<iitado, o estilo descentralizado_ com que o exSecretário Wilson Haese desempenhou suas funções nessa Secretaria. ~ cl~ro que esta rejeição ocorra, após quase 20 anos de governo militar, as pessoas foram forçadas
a aceitar, sem criticar, ou, o que ê pior, sem participar, e
quando as portas são novamente abC?rtas para o confron~
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to democrático de idéias, muitos se recusam e preferem
assumir uma postura inconseqUente de omissão.
Em se tratando de Educação, as responsabilidades são
duplicadas, uma vez que as conseqUências de uma determinada politica educacional traz sempre efeitos multiplicadores. Haja vista, õ desprezo com que a questão da Educação e Cultura tem sido tratada _desde quando eclodiu o movimento de 1964. As estatísticas evidenciam a·
descaso a que me refiro: Em 1965, foram destinados
11,7% do orçamento da União para_o MEC;já cm 1975,
dez anos depois, apesar de o número real d_e escolas e estudantes ter aumentado, este percentual caiu para4,3l%,
e no ano passado, a participação do MEC no orçamento
da União foi de 5,82%. As conseqUências são por demais
conhecidas por aqueles que se preocupam com a Educação em nosso País. De acordo com o próprio MEC, temos hoje 35~3 milhões de analfabetos, 8 milhões de
crianças sem escolas, etc.
O Estado do Espírito Santo não escapou a esta realidade sombria. realidade esta que o nobre Deputado Wilson Haese conseguiu mudar consideravelmente,
levando-se em conta as enormes dificuldades enfrentadas.
Se não vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Mais
de 70% do parque escolar precisavam de reparos urgentes, antes que tornassem irrecuperáveis. -AproXimadamente 2.000 salas de aula estavam interditadas devido às
péssimas condições flsicas. Para completar o quadro, até
mesmo o próprio prédio da Secretaria de Educação e
Cultura (SEDU) corria~-sério risco de desaba"r, fato este
que g,erava intranqUilidade nos funcionãrios e no" público.
Por outro lado, a qualidade do ensino ministrado sempre esteve abaixo da média, o que provocava uma alta.
taxa de evasão escolar e altos índices de repetência nas
primeiras séries do 19 Grau. Conforme dados da UNE8co; n lnédia, nos paíseS subdesenvolvidos, de crianças
que terminam o l'l Grau é de 500 em cada grupo de
1.000, índice este considerado uma catâstrofe para aquele organismo da ONU. No Brasil, apenas 300 em cada
grupo de I .000 concluem esta primeira etapa do ensino.
Segundo estatísticas do MEC, apertaS 35% dos professores eram diplomados, enquanto ·20% não tinham sequer
o curso primário comPleto.
- -Em março de 1983, p-õrtanto, quando o nobre Deputado Wilson Haese assumiu a Pasta da Educação e Cultura
do Espírito Santo, os professores e funciOilários- da rede
educacional do Estado estavam com seus salário"s afrãsados por 2 meses e meio, o que gerava desânimo e descrédito em toda a SEDU. Constatava-se ainda que um
grande nfimero de crianças, aproximadamente 100 mil,
de 7 a 14 anos estava fora das escolas.
·
Face a esta situação, a prioridade da SEDU nestes primeiros dois anos foi de recuperar a rede tisica do sistema
educacional do Espírito Santo. Para isto, o ex-Secretãrio
Wilson Haesemobilizou todo o Estado, o Departamento
EstaduaJ de obras, as Prefeituras Municipais e as comunidades diretamente interessadas. NQ. "Mutirão da Educação", que contou com a participação efetiva de 56 dos
58 Municípios existentes, foram recuperadas 2.700 escolas de uma só vez. Para tanto, houve o engajamento de aproximadamente 500 mil pessoas entre estudantes, professores, funcionâ.rios e pais de alunos. Parte dos recursos foram obtidos através da colaboração junto às empresas e ao_ público oom a venda dq. "Bônus da Educação". O restante financiado pela SEDU e Prefeituras
Municipais envolvidas e mão-de-obra das comunidades.
Como incentivo para quem adquirisse Q. "Bónus da Educação", concorria em sorteio de dezenas de prêmios.
Sem dúvida. Srs. Senadores, estas campanhas são um
importante passo para a integração das nossas comunidades com as escolas. Com a realização de campanhas educativas, após a recuperação das escolas, estas começaram a ser conservadas pela própria comunidade e, hoje,
algumas jâ desenvolvem e mantém jardins e hortas comunitãrias.
o-_

Qualidade do Ensino
Podemos destacar como principal atividade voltada
para a melhoria da qualidade do ensino, a realização do
I Congresso EstaduaJ de Educação. Esse Con&resso, permitiu que a SEDU elabora~e seu Plano de Trabalho de
forma realista. uma vez cjue toda urna discussão nas bases da rede estadua] de ensi!J-O, começ~ndo primeiro nas

escolas, em seguida a nível municipal, e, por último, delegados dos municípios reuniram-se para concluir as
propostas e os trabalhos em um relatório finaL Com
base neste relatório, todas as providências que dependiam ·da SEDU para encaminhar as propostas aprovadas
no I Congresso Estadual de Educação foram colocadas
em prática.
19 Grau
No que tange ao li' Grau, o ex-Secretário Wilson Haese não mediu esforços até que vãrias propostas aprovadas naquele Congresso fossem concluídas. Mesmo com
as dificuldades financeiras fOram construídas e recuperadas durante menos de 2 anos 1.600 salils de aulas, _o que
representa uma média de mais de duas saJas por dia, possibilitando a abertura de milhares de novas vagas, principalmente para crianças da área rural e perifeiia urbaria.
O "Projeto Melhoria" permitiu diminuir sensivelmente as evasões e índices de repetência registrados anteriormente no li' Grau, através do aprimoramento de recursos humanos, assistência técnico-pedagógica permanente
ao professor de I' e 2' séries. Neste projeto, foram atendidos 33.746 alunos em 30 municípios do Estado, num
total _de 211 escolas.
Q. ..Projeto Vencer", de autoria da eminente educadora Anna Bernardes da Silveira Rocha foi levado a termo
no Espírito Santo com efeitos promissores no combate à
evasão e ao elevado índice de reprovação nas l's séries
do )I' Grau.
ConseguiU-Se também elevar o padrão de qualidade
do ensino de 3' e 4' sêries, com a melhoria de desempenho do aluno em Comunicação e Expressão, que logrou
um aumento no índice de aprovação em 10%, assegUrando a progressão de 8.721 aJunos, a mais.
A SEDU não deixou de apoiar os municlpios, priiicipalmente no que se referiu à cooperação técnica e financeira. Convênios de cooperação técnica e financeira foram firmados com todos os municípios capixabas sem
qualquer discriminação político-partidãria, Em 1984
mais de 3 bilhões de cruzeiros foram repassados às municipalidades. Através dQ. "Projeto Hapronf', a SEDU assistiu- á20 municípios e manteve fin-anceirarriénte centenas de professores e técnicOs.
-O Programa Estadual de Alimentação Escolar assumiu definitivamente o programa que anteriormente vinha sendo desenvolvido pela FAE (Fundação de Assistência ao Estudante), descentralizando e regionalizando
a aquisição dos gêneros alimentícios e regionalizando os
cardâpios escOlares, atendendo em 1983 a 380.000
criançaS do {I' Grau, e em 1984 a 432.302 crianças.
Quanto à assistência :io estudante, o Departamento de
Assistência ao Est1:1dante (DAE), efetivou, de for.zna positiva, o projetQ. "Hortas Escolares", beneficiando mais
de 35.000 alunos no 19 Grau em 8 municípios: Além disso, 400 pequenas hortas foram instaladas em escolas do
interior do Estado sob supervisão da EMATER-ES, beneficiando mais de 50.000 crianças. O DAE concedeu
ainda 2.95 t bolsas de estudo para o ]9 Grau a alunos reconhecidamente carentes.
Outro programa que merece salientar da gestão do exSecretário Wilson Haese, e que caracterizou sua preocupação com o ensino fundamenta], é o Programa do -Livro
Didãtico, que distribuiu no ano passado 796.000 livros
para 279.640 estudantes, beneficiando 57 municípios do
Estado~

29 Grau
Para permitir que milhares de estudantes continuassem seus estudos no 21' Grau, o ex-Secretãrio Wilson
Haese garantiu o maior número de vagas possível. e as
matrículas na rede oficial estadual representaram 55,6%
do total de matrícula do Estado. Apesar de não ter atinR
gido o nível ideal de vagas, podemos reconhecer que esse
índice representa um avanço substancial em relação aos
anoS anteriores.
De acordo com o relatório final do exercício de 1984,
o centro das preocupaçãoe da SEDU com relação ao 21'
Grau, se prendeu à elevação _do padrão mais alto de ensi_no, c_onsiderando desde aspectos materiais até o aperfeiçoamento de professores. Destaco as seguintes medidas tomadas pelo exRSecretãrio Wjlson Haese, que em
muito contribuíram para a melhoria do ensino de 21'
Grau no EspíritO Santo.
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-Curso sobre alterações curriculares para 10
professores e 20 especialistas do 21' Grau;
- Diagnóstico da situação de 20 escolas em termos materiais, humanos e técnicos, com o objeiivo
de racionalizar custos, das quais foram selecionadas
as 6 mais carentes e providas com todo equipamento de consumo básiCo;
-.:....·Revitalização dos Cursos de Habilitação para
o exercício do magistério em 16 escolas, abrangendo
a atualização do pessoal técnico, implementação de
propostas curriculares e didáticas e o fornecimento
de equipamentos e materiais permanentes, beneficiando 3.550 alunos;
:...__Conversão de 2.453 bolsas de estudo a alunos
do 29 Grau carentes de recursos;
-Implantação da monitoria em classes de l•e2•
série& abrangendo encontro de especialistas de escolas estaduais, municipais e particulares para desenvolver novas experiências em monitoria, treinamento de 74 estagiárias de 5 escolas de 21' Grau, aplicando métodos de_ monitoria em 22 escolas, atingindo
370 alunos de l • e 2' séries;
- Aperfeíçoamento do corpo docente de magisR
tério em conteúdo relacionado à alfabetização.
Pré-Escolar
Com- o objetivO de atender principalmente às crianças
de 4 a 6 anos, residentes nas ãreas de periferia urbana, a
SEDU garantiu matrícula para 25.819 criarlças na educação pré-escolar.
Utilizando de forma raCional ós recuros disponíveis, o
ex-Secretário Wilson Haese conseguiu manter prioridade
para o ensino de {9 Gritu, sem esqueCer as necessidades
1m postas pelo ensino _pré-escolar, em função do crescimento populacional.
No exercício de 1984, houve, Srs. Senadores, uma expansão de 2.331 novas mattfculas, com a instaJação de
92 novas classes em 16 municípios, das quais 44 foram fiR
naqcfadas com recursos do Te~<?_urojSEPS.
Também com a preocupação de melhorar a qualidade
da educação pré-esc_olar, o no.bre Deputado Wilson Haese investiu pesad-amente na capacitação de recursos humanos, e os efeitos foram, logo sentidos com a formação
de 352 professores e técnicos para a rede prê-escolar.
Foram ainda distribuídos material escolar para todas
as turmas da rede oficíaJ estaduaJ em 54 municípios do
Estado.
- Ensino Supletivo

Para atender à demanda no ensino supletivo, os exSecretário Wilson Haese se utilizou de todos os instrumentos possíveis, como o rádio, a televisão e o ensino direta. Ao todo, no ano passado, 18.117 alunos se matricularam no J9 Grau da rede estadual e 405 alunos no 29
Grau.
Nas oportunidades em que foram oferecidas exames
de suplência, inscreveram-se 17.835 candidatos, sendO
3.387 para exames de I~' Grau, com 30% de aprovação, e
14.448 para o 29 Grau, com 25% de aprovação.
Destacamos ainda o precioso esforço da SEDU para a
instalação de 22 Núcleos Avançados de Educação Supletiva, abrangendo os municípios de Cariacica, Linhares;
Nova Venécia, Santa Tereza, Serra, Vila Velha, Alegre,
Aracruz, Afonso_Ciãudio, Barra de São Francisco, Domingos Martins, Santa Leopoldina, Ióna e Viana. ConR
vém ressaltar também o atendimento a 5.550 alunos em
142 radiopostos instalados em 33 municípios, (ao nível
de 5• a 8' séries do 19 Grau) por via radiofónica.
Educação Especial
O nobre Deputado Wilson Haese, no exercício de
1984, se voltou, com mais rigor, à educaçã.o especial para
atender pessoas que apresentam deficiência mentais, tisicas, sensoriais, míi1tiplas deficiências e também- aos su-perdotados. num trabalho que podemos considerar
como dos mais nobres.
Neste período, Srs. Senadores, foram atendidos 479
deficientes auditivos, 43 deficientes visuais e-1.266 deficientes mentais, ao nfvel de pré, I9 e 29 Graus, totalizando 1.788 beneficiados.
Com a elaboração do I ProE;rama de Ensino Específico p'ara Deficientes Mentais Educáveis, 27 professores de
13 escolas foram qualificados para o ensino es~ecial.
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A SEDU alocou ainda recuros para a instalação de 7
salas pré-escolares para defi_cieDleS,-aUditivos coni playground especial, beneficiando 56 crianças~_? salas acústicas na EScola Oral e Au_d_iti_va de Vitória, outra na Escola
de Vila Velha, e uma terceira em Cachoeiro de Itapemirim com a colaboração do Lions Club local, e ainda concedeu 28 bolsas de trab~lho para excepcionais, envolVendo empresas, com vistas à integração da clientela na forma competitiva do trabalho.
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Departamento Estadual de- Cultura

No Se to r cultural, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelo
trabalho realizado no ano passado, podemos concluir
que houve, de fato, uma mudança de enfoque adotado
em períodos anteriores. A nova visão cultural privílegíou
o binômio interiorizaçãojcultura popular, visando difundir a cultura e preservar os valores culturais do Estado, sem prejuízo de outras atividades que enriqueceram
ain-da mais a vida cultural do Espírito SantO. --- Entre outras atividades, destacamos o Projeto. "Noites
Capacitação de Recursos Humanos
Caplxabas", o II Encontro de Corais do Espírito Santo,
o. "Projeto Brahms", a V Mostra Capixaba de Dança, a
A melhoria da qualidade do ensino, Sr. Presídente e
difusão de cine--clubes, o I Salão Capixaba de Artes Plás~
Srs. Senadores, passa necessariamente pelo aprimoraticas, I Feira Capixaba de Literatura, além da preser~
mento profissional dos recursos humanos. Por isso, todo
vação do património histórico-cultural d_o Estado com a
e qualquer esforço neste sentido contribui para a consoli~
restauração,
cadastramento e tombamento de inúmeros
dação de nossas instituiÇões, principalmente em se tra~
prédios, como por exemplo, a Igreja Matriz de Viana,
tando de serviços educacionais.
~
Teatro"
Carlos__
Gomes, antiga residência dos AgostiniaA propósitO, foi relevante a maneira como o nobre
nos, consolidação das ruínas do Palãcio Santa Clara.
Deputado Wilson Haese encarou a questão. Senão veja~
Outra
atividade
executada em 1984 que mereceu o
mos, Srs. Senadores, de acordo com o relatório final do
nosso louvor é com relação à Bíblíoteca da SEDU, que,
exercício de 1984 da SEDU, podemos destacar as seguin~
orientada pelo DeQartamento de Apoio Técnico e Peda~
tes atividades:
-~~ gógíco - bA T, realizou trabalhos significativos, como
-Treinamento e aprímoramento de 4.755 propor exemplo, distribuição de 96 enciclopédias para 30 esfessores, sendo 989 do pré-escolar, 3.604 do }9
colas de l9 e 29 Graus~ seleção de 160 títulos para estuGrau, 600 do 29 Grau, 126 na área do ensino espedantes do 29 Grau; estudos para a implantação de s~las
cial, 47 professores para o Ensino Supletivo e_300
de. leitura em 7 municípios e coordenação do. "ProJeto
secretários escolares. Este treinamento se deu atraCiranda de Livros", com distribuição de 1.008 I?ódulos
vés de in11meros curs_os, encontros e assistência
da f8.Se 3 ein 54 municípios. Isto sem contar o vahoso sertécnico-pedagógica organizados e oriéhtados_ peCa
viço prestado pela bíblíoteca vola.nte que atendeu a 8.120
SEDU;
alunos, das periferias com escolas destituídas de_ bibliote-Atualização e treinamento de 1.277 especialisca.
tas entre diretores, supervisores e orientadores, aPor último, o DAT ern conexão com o DNER e o ~E
tendendo a todos os municípios do Espírito Santo;
iRAN, realizaram o. "Projeto de Educação para o Tran-Implementação de novas orientações de
sito", envolvendo mais de_l.500 alunos, 500 professores
Ungua Portuguesa_ e Literatura Brasileira, visando
nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.
a melho_ria do ensino de 29 Grau.
Esta Campanha teve uma eXcelente repercussão no Estado, com a formação da~. "patrulhas es~;;otar.es de trânsiEntidades Vinculadas
to".
Atualmente, a SEDU, mantém atividades em_e_ntidaOutras Atividades
des vinculadas que prestam grandes serviços à comunidade. Entre elas, destacamos a Escola _de_ Múska do
Sem dúvida, Sr. Presidente e Srs. Senadores, todas as
ativídades aqui relatadaS pressupõem a existêricia de reEspírito Santo que, no ano passado, atendeu a 880 alu~
nos, promovendo concertos, exercícios práticos 1 visando
cursos atê ~ntão jamais utilizados pela SEDU no Espíria divulgação da música popular e erudita com prograto Santo antes que o PMDB chegasse ao governo doEs~ _ ,mas diretos para a comunidade.
tado. Hoje, graças ao talento com que o ex~Secre_târio
A Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito
Wilson Haese desempenhou suas nobres funções frente à
Santo prestou um atendimento fundamental à popuPasta da Educação e C.ultura, posso afirmar, com certelação, principalmente de baixa renda, registrando_59.089
za, que o investimento aplicado no ensino reverterã na eatendimentos na Farmácia~ Escola, enquanto o_Laborale'{ação do padrão social e c_ultural da população.
tório de Análises Clínicas realizou 4.685 e?>arnes. O __La~
Somente a prevalência de um clima de respeito e cOOboratório de Farmacotécnica, com o objetivo de aprimoperação mantidos éléntr_o · da SÉDU, pelo seu exrar cada vez mais a qualidade técnica dos alunos, produSe_cretãrio permitiu a esse Estado superar o conjunto aziu medicamentos de qualidade para a demanda da pobissal de problemas, ora aqui relatados, e elaborar a arpulação carente.
gamassa que consolidará a resolu_ção definitiva de obstáculos nunca dantes transponíveiS.
Em convênio com o Projeto Rondon, UFES e Prefeituras, foram realizadas pesquisas, junto às comunidades
Para tanto, basta ver o brilhante serviço prestado pelo
carentes, no levantamento da qualidade do ar da Grande
Co-nSeJho Estadual de Educação e o Consei_ho Estad1,1al
Vitófía, em projetas firiãnciados pelo FINEP, em convêde Cultura no ano de 1984. Sern a atuação desses órgãos
nio com a Secretaria de Saúd~ do E$_1ado.
_
o cumprimento d·e diversas propostas do Plano de TraBuscando promover o desenvolvimento da edu_çaçào
balho da SEDU ficariam apenas no papel. Hoje, as entifísica e o aperfeíçoaráeiitO dO desporto, o Departamento
dades _c_uhurais e sociedades civis reivindicam a particide Educação Física, Desporto Amador e Recreação do
pação ef~tiva nas deliberações tomadas pelos CEE e
Espírito Santo (DEARES), centrou suas atividad~ na
CEC.
_
capacitação de técniCos com a realiz-ação de_ diversas paMaS"Oão foi apenas na melhoria das condições de ensilestras, reuniões e cursos de atualização.
no que o nobre _Deputado Wilson Haese se destacou
Na área escolar, o ex-Secretário Wilson Haese desencomo Secretário da SEDU no Espírito Santo. Atendenvolveu diversas atividades, tais como a implementação
do ainda reivindicações justas do quadro do Magistério,
dos Jogos Primaveris_ (JQPES}, envolvendo dezenas de
conseguiu fazer aprovar a Lei n'il 3.700, de 13-12-84, que
escolas, rf:alização dos II Jogos Escolares Mirim do
concedeu a paridade salarial ao Magistêrio do Estado.
Espírito Santo, envolvendo 39 escolas e teve uma particiEsta decisão foi tomada após estudos e propostas elaboradas pela Comissão Salarial, designada pelo próprio
pação efetiva nos ~nr Jogos Escolares Brasileiro~, e:nvolvendo 104 atletas, 10 técnícos e li dirigentes do EstaDeputado Wílson Haese, com a participação da entidade
do.
_ _
da classe dos professores (UPES __:_União dos ProfessoMas a atividade que merece destaque nesta ãrea, Srs.
res-do Espfrito Santo).
Senadores, foi a campãnha desenvolvida pelo DEARES
Outra reivindicação dos professores era com relação
ao EstatutO do Magistério em- vigor, que- possiii vários
---;-,"Esporte para Todos". Foram realí:za.das, nada mais
dispositivos defasados. Ainda em janeiro de 84 foi consnada menos, do que 42 corridas rústicas, envolVendo
tituída uma Comissão para elaboração do Novo Estatu12.600 corredores; 40 manhãs d_e lazer com a participação de 4.500_alunos, 110 professores e 17.930 pessoas
to do Magistério. Essa Comissão fez o levantamento de
da comunidade onde se praticavam as atividades; Sematoda legislação estadual referente ao Magistêrio. Em sena de Esportes, envolvendo 31.000 pessoas; VIII Copa
guida, encaminhou 50.000 cópias da Lei n9 3.042/75
"A Gatetinha" de Futebol lnfanto-Juvenil, entre outras
para todas as escolas, promovendo a discussão que resulatividades recreativas e desportivas.
tou em propostas de cada unidade. Depois, foram eleitos
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delegados para participação em vârios seminârios nas se-des dos Núcleos Regionais de Educação. Ao todo, foram
realizados 6 seminãrios com 860 delegados das escolas
urbanas e rurais. Por último, cada Núcleo Regional encaminhou à Comissão um relatório das propostas desses
seminários com a relação dos delegados que aprovarão o
texto final, que está sendo elaborado pela Comissão
Central, em um Congresso Estadual a realizar-se neste l9
semestre de 1985.
Esta prática vem confirmar a linha democrâtica com
que o nobre Deputado Wilson Haese atuou du_~:ante a
sua permanência na SEDU.
_ __
Outro projeto bem sucedido desenvolvidos pela Secretaria de Educação e Cultura do Espírito Santo na gestão
do Deputado Wilson Haese foi Q, "Adote uma Escola",
visando a integração empresa-escola, com vistas à construção e conservação de prédios escolares. Todas as em~
presas do Estado foram convidadas a parti~ipar do pro~
jeto, tendo muitas aderido de imediato. Foi o caSo, por
ex.emplo, da Aracruz Celulose, Banestes, Choco!ates Ga~
roto, Antãrtica e outras, beneficiando dezenas de estabelecimentos de ensino.
Campanhas educativas, envolvendo os órgãos de comunicação do Estado foram desenvolvidas objetivando
sempre a integração escola-comunidade e a valorização
da educação.
O processo participativo esteve sempre presente em todas as decisões adotadas pela Secretaria. A construção
de escolas, por exemplo, foi sempre precedida de ampla
discus_são com_ a _comunidade interessada, levando~a,
desta forma, a um compromisso màior com a escola,.
O-Governo do Estado possui, há' muito tempo, um cana! de televisão educativa que funcionava em precaóssi~
mas condições quando o Deputado Wilson Haese assumiu a SEDU.
Elevados _investimentos foram feitos na TV-E, ES, melhorando os seus padrões têcnicos e propiciando a intel-ioriZação do seu sinal. Uma nova programação foi levada ao ar e a TV passou a ser mais um instrumento em favor da educ_ação e cultura da comunidade capixaba.
Na área cultural_, além das atividades já anterio_rmeote
enumeradas destacamos ainda a recuperação do painel
de Burle Max cujos entendimentos foram feitos pessoalmente pelo ex-Secretário de Edu~ção e Cultura com Q
artista, e o lançamento da obra. "Crônicas do Espírito
Santo", doesc;ritor çapixaba Rubem Braga, obra editada
--C. p_a_trocinada pela Secretaria de Educação e Cult!J.r~ çlo
EspÍrito Santo.
Ao sair da Secretaria o Ueputado Wílson Haese dei"XOU programados todos os convênios de Cooperação
Técnica e Financeira, PRODASEC, PRONASEC e HAPRONTE, a serem firmados com as municipalidades espir:itosantenses em 1985, da ordem de 7 bilhões de cruzeiros, com todos os recursos previstos já assegurados.
Da mesma forma, deíxou programados recursos no
mesmo montante, captados através do programa FAS
junto à Caixa Econômica Federal para a construção e re~
cuperação de grande n11mero de escolas em território ca·pixaba.
__
Um atestado da constante preocupação do Professor
Wilson Haese em dotar a educação de mais recurSos
para melhoria de suas condíções é o vertiginoso salto verificado nos recursos previstos para a educação no orçamento estadual para o ano de 1985 comparados com os
exercícios anteriores. De 58 bilhões em 1984 saltou-se
para 250 bilhões no corrente ano.
-·Assim sendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos
-certos de que a administração do Deputado Wílson Haese frente à Pasta da Educação e Cultura do Espírito Santo marcará época não só pela nova filosofia implantada,
bem como pelo grande número de realizações em prol da
educação e cultura daquele Estado em tão pouco tempo.
Para nós, Sr. Presidente, essa atuação não constitui
surpresa uma vcz que o ilUstre Deputado Federaljã deu
mostras de seu dinamismo e competência qtiando Prefeito do MunicípiO de Pancas e, posteriormente, no exercfcio de seu mandato de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Por tudo, estamos convictos de que o povo capixaba,
especialmente as futuras gerações saberão reconhecer e
agradecer o empenho e a dedicação com que se houve o
Professor Wilson Haese frente~ Secretaria de Educação
e Cultura do meu Estado
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Não
há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinâria a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 mínutos, a--seguinte

ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara n"' 109, de 1_983 (n9
508/79, na -Casa de origem);
-Projeto de Lei do Senado n~' II, de 1984, de autoria
do Senador Nelson Carlleiro; e
-Projeto de Lei do Senado n'>' 28, de 1985, de autoria
do Senador Carlos Chiarelli, que alteram dispositivos do
Decreto-Lei nl' 5.452, de }I' de maio de 1943- Consoli~
dação das Leis do Trabalho.

-IVotação em turno único, do Requerimento n9 135, de
1985, de a~toria do St;nador JQsé Ignãcio Ferreira, ~olici
tando tenham tramitação conjunta as seguintes matêrias:

Ata da
3~
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tando tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei do
Senado-Complementares, n"'s 312, de 1981; 342, de 1981;
e 162, de 1983, que introduzem alterações na Léi Comi>lementar n9 11, de 25 de maio de 1971, todos de autoria
do Senador Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) encerrada a sessão.

Está

-2Votação, em tunlo único, do Requerimento n'>'l36, de
1985, de autoria do Senador José lgnácio Ferreira, solici-

99~,

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 26 minutos.)

Sessão, em 13 de junho de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Passos Pôrto.

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PREi$ENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente- Alcides_ Paio- Odacir Soares Aloysio Chaves - Gabriel Hermes- Hélio QueirasAlexandre Costa....:... João Castelo- Américo de Souza
- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Cesar Cais- José Lins- Moacyr Duarte- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurem aCid Sampaio - Nivaldo Machado - Carlos Lyra Luiz Cavalcante --Albano Franco - Louriva[ Baptista
- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana.:....- João Calrnon- José Ignácio Ferreira - Amaral Peix_oto - Nelson Carneiro - Itamar
Franco - Murito Badaró - Alfredo Campos - Fernando Henrique Cardoso-- Benedito Ferreira- Henri~
que Santillo - Benedito Canelas - Gastão MU:Iler José Fragelli - Marcelo Miranda -Saldanha DerziRoberto Wypych- Álvaro Dias_- Enéas Faiiã:·--Jai~
son Barreto- Jorge Bornhaus_en- Carlos ChiarelliAlcides Saldanha - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Pass-os Pôrto) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos._
O Sr. !~>-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE
DA REPúBLICA
Restituindo autógrafos do Projeto de Lei sancionado:

Globo, na pessoa de seu Diretor-Presidente, jornalista
Roberto Marinho, no dia 6 de agosto "vindouro.
Por falta de quorum, o requerimento deixou de s~r a~
preciado.
Passa·se, agora, à votação do requerimento.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Está ãprovado.
--Aprovado o requerimento, serâ cumprida a deliberação de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Está

encerrada a sessão.
( Levanta~se a sessão às 18 horas e 34 minutos.)

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
135, de 1985, de autoria do Senador José Ignácio
~Ferreira, solicitando tenham trarnitaç_ão conjunta as
seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n"' 109, de 1983 (N~'
508/79, na Cã.sa de Origem);
-Projeto de Lei do Senado n"' li, de 1984, de autoria
do Senador Nelson Carneiro; e
-Projeto de Lei do Senado n9 28, de 1985, d~ autoria
do Senador Carlos Chiarelli, que Alteram dispositivos
do Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de Maio de 1943- Consolidação das Leis do Trabalho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Estâ aprovado.
A Presidência farã cumprir o deliberado do Plenãrio.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 2:

N9 126/85 (n"' 305, na origem) de 13 de junho do corrente ano, referente ao Projeto de lei da Câmara nY 9, de
1985 (n9 3.905/84, na Casa de origem}, que altera a denominação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Técnicos-·de Administração e dã outras providências.
(Projeto que se transfoimou na Lei n9 7.321, de 13 de junho de 1985.)

Votação, em turno único, do Requerimento n?
136, de 1985, de auto~ia do Senador José lgnãcici
Ferreira, sol_icitando tenham tramitação conjunta os
Projetas de Lei do Senado-Complementares_, n'>'s
312, de 1981; 342, de 1981; e 162, de 1983, que introduzem alterações na Lei Complementar n~' I I, de 25
de maio de 1971, todos de autoria do Senador Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente
lido vai a publicação.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Na sessão ordinária de hoje foi lido o Requerimento n9 140, de 1985,
de autoria do Senador Odacir Soares e de outros Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão especial destinada a homenagear o jornal O Globo e as Organizações

SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a pi-esente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

Está aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do plenário

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ADERBAL JUREMA NA SESSÃO DE 12-6-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

_O SR. ADERBAL JUREMA (PFL - PE. Como
Líder, p_rC!~uncia o seguinte discursa~)- Sr. Presidente,
Srs. Senad-ores, ilust~e Sr• Maria Capanem:i, Dr. Gustavo Afonso Capanema e Senhora; Embaixador Francisco
Tompson Flores e Senhora; Conselheiro Afonso Massot
Sobrinho e Senhora; Senhora escritora Alzira-V~argaS-do
Amaral Peixoto.
Depois de ouvirmos o discurso do_Senado·r Itamar
Frnaco, que soube falar com sensibilidade e carinho pela
sua Minas Gerais; depois do depoimento admirável,
sensível, superior, do Senador Amaral Peixoto, em quem
_todos nós, aqui nestâ. Casa e no país inteiro, vemos o exemplo de um homem público sem jaça; depoiS doS apartes dos Senadores Luiz Cavalcante, Benedito Ferreira,
Alfredo Campos, Nelson carneiro,- Roberto_ Saturnino
Braga, Helvídio Nunes e Fábio Lucena, cabe-me apenas
vir a esta tribuna, dever que muito me honra, convocado
que fui, ontem à noite, pelo Líder do Partido da Frente
Liberal, Senador Carlos Chiarem, para representar esta
nova agremiação na homenagem que houve por bem o
Senador Murilo Badaró promover, perante à Nação,
para que todos nós déssemos o nosso testemunho sobre a
figura daquele menino de Pitangui.
Do Arraial de Santana do Onça, formado em direitc.
eri"i Belo Horizonte, onde sempre foi reconhecido pelos
Colegas como alUno n'>' I da escola. E: este o testemunho
de Carlos Drummond de Andr(fde, seu colega no Colégio Arnaldo e também de faculcfàde, quejâ percebia, vagamente, que Capanema teria um destino nobre.
Vale aqui evocar a sua vida pública, desde Vereador
de Pitangui, Minas Gerais, em 1930; Secretário do InteriOr e Justiça em 1933; Interventor Federal também em
1933;_Ministro da Educação e Saúde do Presidente Getúlio Dornelles Vargas de 1934a 1945; membrodagran.fe Comissão ConstitUcional da Assembléia Constituinte
em 1946; Deputado Federal por seis mandatos; Líder da
Maioria de 1951 a 1956, Capanema teve umaatuaçlo re-
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levante no encaminhamento dos debate::~ sobr~ 9 projeto
da PETROBRÁS e o ac_ordo militar Brasil - Estados
Unidos.
Ministro do Tribunal de Contas de 1959 a, 1961, voltà
ao Senado como Presidente da Comissão de EQucação e
Cultura, e V ice-Presidente da Comissão çl.e Cónstituiç~o
e Justiça. Foi político, professOr, para o sustento de S:Ua
família, jornalista e principalmente advogado.
Como Ministro, diz um com~ntador da imprensa brasileira, foi uma época de intensa atividade, porque reformulou e modernizou o ensino; criou o Património Histórico e Artístico Nacional çom Rodrigo de Melo Franco; o-serviço Nacional de Teatro; o Instituto Superior de
Estudos Pedagógicos; o Instituto Nacional do Livro.
Mas, o polftico, o seu Minisd:rio cuidou também da organização da juventude estudantil, nos moldes que interessava ao regime do Estado Novo. Foi tambJ:m_Q tvlinistério que apoiou os projetas mais interes·santes, a determinação de controlar e valori~r a UNE. I:oi Capam:..
ma que deu á entidade o prédio do Flamengo, demolido
depois da revolução de 64.
Lembro-me, como diretor de colégio, do trabalho imenso de Cã}:lanema quando conseguiu dar ao Brasil as
leis orgânicas do ensino secundário ·e do ensino técnicoin.dustrial, em 1942. Leis _,estas que tinham um sentido
clássico-literãrio nos estudos humanísticos de 1942 a
1961, quando a Lei de Uiretrizes-e Bases da Educação foi
sancionada pelo PrCsidente João Goulart,
Durante esse tempo, Capaneml:r introduziu o ensino
fem!nino diferenciado, um tanto, do ensino masculino,
criahdo aulas de trabalhos manuais nas classes e fazendo
com que a juventude brasileira não esquecesse que devia
venerar o seu pavilhão, a Bandeira Nacional.
Informam os seus biógrafos que dentro desse movimento pendular está o edifício do Ministério da ~u
cação, hoje Palácio da Cultura. Ess~ tipo de arquitetura
era muito combatido na época. No entanto, Capanema
preferiu pagar- aHás, é um fato muito interessante que
eu quero evocar-, preferiu pagar 100 contos de réis ao
turor da planta tradicionalista, ganhadora do conçurso
aberto, na época, e abandonou o projeto, contratando
outro arquiteto, contratando Lúcio Costa c: Oscar Niemeyer.
_
O escritor Pedro Nava de_tine Q. ediflcio com-o o infcio
da nossa revolução em matéria de arquit~tura e Piniura.
Lá no Palácio da Cultura está, sem dúvida, o início de
tudo isso que, hoje, espanta o mundo na capital daespe~
rança de André Malraux, construída por Juscelino Kubitschek de Oliveira. Houve uma reação muito foite ao
projeto e, também, à contratação - lembro-me muito
bem. Eu jã era estudan-te de Direito e sei da, reação que
houve das camadas mãis antigas- contra contratação oU
o convite para Le Corbusier, o papa do cubismo, vir assessorar o projeto - como evocou o Senador Amaral
Peixoto. Afonso de Carvalho chegou a escrever que de
cima o prédio tinha a forma dos símbolos comunistas da
foice e do martelo.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no livr~t "Tema
pos de Capanema", edição Paz e Terra, trabalho realizado em equipe por Siiiton Schwartzman, Helena Maria
Bousquet Bomeny, Vanda Maria Ribeiro COSta e com a
decisiva colaboração do próprio Gustavo Capanema-, os
autores confessam que encontraram a melhor boa vontade em Gustavo Capanema na organização do livro. SitUa
o livrQ.,... Tempo de Capanerila" admiravelmente a atuação do eminente mineiro de Pitangui na vida pública
brasileira, a sua passagem no Ministério de Educação e
Saúde e a longa caminhada parlamentar.
O homem, o intelectual e o político se projetam no
mapa de sua Minas Gerais, chegando até nós com uma
projeção autenticamente nacional.
Lúcio Costa, Oscar N iemeyer são colaboradores e_ teªtemunhas ainda bem vivas do gênio criador desse mineiro de hábitos simples e de postura até um pouco tímida
na vida pública do Pafs. Soube ser moderno sem atitudes
modernistas de palanque. Antes, como conseqUência de
sua imensa cultura humanística, adquirida nas montaa
nhas fecundas de seu Estado.
Nas galãxias dos Estados brasileiro$, Mina·~ Gerais E:
uma constelação de estrelas de primeira grandeza. Con..
temporâneo de mineiros ~·vejam bem, para se destacar
um mineiro como Gustavo Capanema, contemporâneo
de mineiros c_oino Milton Campos, Pedro Aleixo, José
Maria Alkmim, Juscelino Ku.bitschek de Oliveira, ;Beno-

a

dit~ valada~es, ~antiago Dantas, Bilac Pinto e esse campeão da d1m1ocracia, recentemente falecido, Tancre_do
_Neves; tantos outros mineir9s ilustres, para que sedestacasse nessa constelação de primeira grandeza, precisava ser o que foi em toda a SUa vidíl: um intelectual que viYHtQºtidianamr;:nte na ttarmOnia de seu pensamento em
ação prática e realista.
Parecia, aos desavisados, um poHtico com os pês nas
nuvens. Mas, diante do que viveu e do que realizou, ele
era sonhador Cjue trabalhava com as ondas oniricas,
como o poeta Jean Paul Roux, que quando dormia_ colocava ria pOria de sr;:u quartO uma tabuleta:

e

"O poeta trabalha!"
Lírico e homem de ação- faço questão de repetirporque na minha convivência com Gustavo Capanema,
na Câmara- dos Deputados, no Congresso Nacional, tto'
PSD, de inesquecível memória, e na ARENA, faço ques~
tão de diZer se sentia--em Gustavo Capanema, um homem lfrico e de açãa execytiya,_-parlamentar. Não~ sem
motivo que: teve çomo seu colaborador, no Ministério da
Educação e Saúde, o cantor maior das Minas Gerais. E
ele amou sua Minas Gerais. Ele amou sua Minas Gerais
como o seu conterr~eo e colega no Colégio Arnaldo, de
Belo Horizonte, o poeta Carlos Drummond çleAndrade,
em seu livro recent(ssimq;, "Amar se Aprende Amando",
quando diz o poeta:
. ''E nosso ar:por, que brotou do tempo, não tem idade, pois só quem ama escutou o apelo da eterni~
dade".
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNC/4DO PELO SR. MURILO BAPARO NA SESSÃO DE I2-6-85 E QUÉ,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERlORME/fTE.
O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG. Pronuncia

o seguinte discurro.) - Sr. Presidr;:nte, Sr-s: Senadores,
Dona Maria Capanema, familiares do homenageado,
convidados, Dra. Alzira Vargas do Amaral Peixoto, Senador e Professor Paulo Brossard, que nos honra com a
s·u-a- presença;-·meus--senhores e minhas senhoras:
N6s estamOs resgatando hoje uma dívida com a me-mória de Gustavo Capanema.
Esta sessão especial já tardava. A rigor, meu discurso
não mais teria sentido, porque o nosso Presidente Amaa
ral Peixoto, por mim solicitado a falar em nome do Partido, já disse tudo sobre Gustavo Capanema, e ao seu
discurso foram aCrescidos apartes que, somados aos discursos do Se_nador Itamar Franco e do Senad_or Ader'P:al .
Jurem a, completaram o exato perfil desta notável figura
da política brasileira~
Mas eu não poderia, eis que tangido por três condicionantes insuperãveis, deixar de falar nesta tard~: na condição de Uder do Partido e autor do requerimento de
hOmenagem. Em se2;undo lugar, como mineiro. E em
terceiro lugar, como aquele que sucedeu Gustavo Capanema na cadeira de Minas Gerais, no Senado Federal.
As pessoas quando principíaram a envelhecer, num
prOcesSa involuntãrio, inconsciente mesmo, vão guardando nos mais recônditos escaninhos do cérebro e do
coração cenas e imagens que, não raro, voltam à tona,
querendo significar o retomo permanente do homem na
busca e no encontro do eterno canto da juventude que
está dentro de cada Qm. É Q flux_o contínuo da vida,
Nesta madrugada fdorenta de Brasflia, esforçava-me
por lembrar quando foi que, pela primeira vez, menino
saldo do inte:rior, ouvira falar no nome de Gustavo Capanema, já com capacidade de perceber o significado e a
importância do seu vulto. E não me foi diffcil, eis que
prOvavelmente jã, estou ingressando naquele período em
que ê indispensável irem-se arrumando nos escaninhos
do subconsciente, cenas, fatos e personagens, no início
do movimento de retorno da busca do eternO canto da
juventude que se esvai.
E me recordava que foi na casa politica de meu pai,
que tinhá p-or Capanerrta e que por toda sua vida a manteve, grande admiração alêm de sólida amizade, em meio
às constantes conversas entre polJticos mineiros, alguém
relatava um fato que me convocou a atenção; era a história d!i formação dos Partidos mineiros após a R~vo ..
lução de 30. Havia uma gr~de reunião na Secretaria do
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Interior do Estado de Minas Gerais, que era o local mais
nobre, mais importante, onde os políticos se-reuni.ram
para traçar õs destinos do Estado. Discutia-se o nome
para ser dado ao novo Partido .a ser fundado, Algu~m
propôs chamã~lo Partido Centrista, e as críticas imediatamente se fizeram ouvir, quanto à inconveni!ncia e impropriedade do nome_. quando, de repente, a vozjâ abaJi..
zada e respeitada do então jovem político Gustavo Capanema se faz ouvir, cunhando frase que se tornou
célebre e que hoje faz parte do sel,l, "Livro de Pensamentos";,"O centro é a posição do espfrito."
A separação das gerações, a distância entre a minha
geração polftica e a geração de Capanema, nunca foi ca..
paz de dimir1uir o fascínio que ele representava sobre os
POlíticos mais jovens do meu Estado.
Não me foge nunca da retina o espetáculo extraordinário que pude contemplar, defronte a Faculdade de Direito, quando se inaugurava monumento em homenagem a João Pinheiro. O orador oficial era Gustavo ca ..
panem a. E à medida em que ele falava, seu vulto ia ad~
quirindo uma enorme projeção e uma dimensão portentosa. De repente desaba um enorme aguaceiro, como que
na tentativa de impedir que recordássemos ali a figura.do
grande João Pinheiro.
Capa nem a recebeu de pronto, soc_orro de um guardachuva e prosseguiu na sua fala erudita, eloqUente, verbo
cadente, palavra firme, límpida, português castiço e to·
dos aqueles circunstantes molhados sem se moverem,
sem arredarem o pé um instante do local, assistiram, atf:
o final o monumental_ discurso, para contemplar o orador com calorQsíssimã, ~ ruidosa salva de palmas.
Falar sobre Capanema, de certa maneira, equivale a
fazer um pouco da história do longo período da vida republicana em Minas Gerais, ou da própria história polítiCa -brasileira. E discorrer um pouco sobre a sociologia
mineira, a tipologia do político mineiro muitas vezes mal
- interpretada; o polftico mineiro, é muitas vezes submeti- do a julgamentos errôneos, olhado de soslaio e com sus..
picãcias devido__a_~rtos estereótipos completamente falsos, que em torno dele se c:rlaram. Não raro, inadvertida·
mente são somados às e_)( pressões referentes aos polfticos
mineiros alguns qualificatívos, pejorativamente entendidos pela grande massa da opinião pública: o raposismo,
a indefinição, a palavra como instrumento para esconder
o pensamento, a dissimulação, etc. Tud_o isso, de certa
maneira, expressa uma fisionomia que está completamente desajustada à realidade que compõe o tipo psicológico do político mineiro.
b que nós mineiros, e Afonso Arinos o diz com precisão, somos provenientes de uma formação social contra·
ditória. somos, às vezes, movidos por sentimentos apare:ntemente antagónic;os, é o choque do ímpeto com o
cálculo; é aquilo a que o Sr, Senador Amaral Peixoto se
referiu há pouco, quando Df Maria dizia qu~. "o Capanema era muito modesto" e ele dizi~. "Não, eu sou caua
teloso."
É que nós mineiros, e nesse ensaio de caracterização
daquilo que se poderia chamar de mineiridade, carrega·
mos nas nossas costas este atavismo de experiências mal
sucedidas durante os tempos; mineiros que viveram o
perfodo do brilhante da civilização do ouro e, de repente,
foram jo-gados no ruralismo da economia de subsistência. E aí temos o mineiro dª .. Minas", que 6 Capanema,
temos os minei'ros da. "Gerais", Raul Soares e Arthur
Bernardes.

_ Nesta fonpação co~traditória, vamos encontrar, muitas vezes, na personalidade dos políticos mineiros esta a ..
parente antinomia, esta aparente contradição, que aos
julgadores mais apressados_ pode significar uma faceta
menos nobre, mais pragmática quando, em verdade, de
fato, os mineiros são homens que no meio de cones de
hematita - como diz Carlos Drumond de Andrade -são capazes de pensar nas dores do mundo, buscando
leni-las. Homens onde a montanha limita os seus horizontes, mas nem por isso mesmo são capazes de perder o
sentido do universal.
Dai, encontramos em Capanema esta duplicidade na
sua conduta como homem públic_o, a um só tempo con·
servador e tradicionalista no apego àquilo que MiDas
tem de melhor e de mais impOrtante na sua formação
cultural. Revolucionãrio, ao ampafar a Semana de Arte
Moderna e ao tomar, nos seus braços protetores, um sem
número de jOvens que buscavam oportunidade de emer·

Junho de 1985

girem em meio a este País que surgia depois da Revolução de 1930.
Temos Capanema ccinser'\iador, espalhando na reforma de ensino a obrigatoriedade ou espalhando a criação
de escolas de filosofia, como fundamentais, para que todos pudessem nela se formar na c_onstituição de corpos
docentes, fundamentais à sobrevivência da universidade
brasileira. Temos uri:l Capanema revolucionário, antevendo a necessidade, àquele tempo, de criar escolas técnicas para a formação de mão-de-obra especializada, antevendo profeticamente as correntes de pensamento económico que avançavam pelo mundo a linha do desenvolvimento económico e tecnológico. -Caminho mais tarde
palmilhado por Clóvis Salgado, quando Ministro da Ew
ducação.
Não creio que seja mais necessário falar de tantas
obras que Capanema realizou como Ministro. Chega a
ser um relatório interminável, o volume de suas realiw
zações administrativas. E aí encontramos aquele traço a
que se referiu Aderbal Jurema: é um homem a um só
tempo romântico e enérgicO na capacidade de tomar decisões. Porque_só o administrador que tem noção exata
do fato administrativo e da capacidade de decidir sobre
ele e de buscar o melhor caminho no momento preciso, é
capaz de ter realizado obra tão vasta de natureza cultuw
ral, que ficou histórica e de natureza material na área da
saúde e da própria educação, que marcou o período adw
ministrativo daquele tempo como um dos mais fecundos
da história--brasileira~
Em recente conferência pronunciada no Rio sobre Capanema, Abgar Renauth anota a má impressão que lhe
causou o primeirO encontro com o Presidente Vargas.
Mais tarde, tenho para mim que Getúlio _deix_ou seduzir
pelo talento e pela inteligência de Capanema e entre os
dois se formou uma sólida e duradoura amizade, que tiw
nha a cimentá-la uma mútua e respeitosa admiração,
Capanema, mesmo sefvirido a um Governo de forÇa,
um Governo ditatorial, não perdeu, em nenhum instante
da.sua gestão no MinisiêfiO da Educação, a visão danecessidade de deixar caminhos abertos para a implanw
tação, que ele sabia viria mais cedo ou mais tarde, do regime democrático. Não cedeu, em nenhum inStante, com
as suas convicções democráticas, ainda que servindo a
um regime de força.
Os mineiros têm a vocação para a ordem. João Pinheiw
ro cunhou a célebre frase de que os mineiros possui o
senso grave da ordem. Mas tarde, da tribuna da Câmara,
Cunha Peixoto deixou b~m expresso o qur, para nós mineiros, significa a liberdãae e a ordem, ou a liberdade e a
lei, quando do episódio da cassação do mandato de parlamentar, respondia Barbosa Lima que Minas invariavelmente está ao lado da liberdade -::- mas a liberdade
sob o impériO da lei. E o seviço de Capanema ao regime
ditatorial, sem ceder por instante sequer às suas von·
vicções doutrináriãs-em- i-elação à democracia e a liberdade, era muito desta vocação mineira em busca -da ordem,
sem a qual não há progresso e equilíbrio p'orque a desordem como império do caos acaba sendo a negação da
própria liberdade.
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mas_do primeiro ao quinto ano na Faculdade de Direito
de Minias Gerais, já aparecia aos olhos de seus coetâw
neos como uma figura destinada a ocupar os lugares
mais expressivos na vida brasileira. ConheceU as glórias
do Poder e as agruras do ostracismo, Certamente não era
fácil a eleição de Capanema. Em Minas Gerafs, todOs
nós nos recordávamos do sofrimento, da angústia, para
que Capanema -S-aísse um pouco do seu estilo, para enfrentar aquela guerra sem tréguas' e sem quartel da dura
disputa de votos. E não raro enfrentava no seu caminho
-algumas dessas figuras que, ainda hoje, freqUentam o
nosso cenário, comprando, aqui e-acolá, sufrágios "que
impedem a vinda ao Parlamento de muitos homens
púbf.ícos de esc~l.
Capanema, por isso mesmo, deixou coffio contribuição para esta Casa não só o estudo, mas sobretudo as
preocupações para que o Brasil implantasse o sistema de
voto distrital como único a-ntídoto ao fenômeno da corrupção eleitoral, para que pudéssemos atingir o melhor
nível da representação parlamentar.

1799

Capanema disse no seu, "Livro de Pensamentos", e é
com sua palavra tal como fez o Senador Amaral Peixoto,
que encerro este meu disc~rso:
....A arte de viver é criar a fetos. O mais feliz dos
homens ê o que tiver sabido viver como mestre desta
arte."

NãO houve quem criaSse tantos -afetos, na política de
Minas e na política nacional, como Capanema. Os pronunciamentos_ ouvidos, em especial do Senador Amaral
Peixoto, qUe foi, como ele, protagonista de tantos episódios importantes na vida do País, mostram bem o quanto ele soube angariar de feições e simpatias, de estima e
de admiração. E que além de saber criar afetos, arte em
que ele era mestre, Capa nem a também ia pelos caminhos
da vida afora despertando afeições, admirações e dedicações, porquanto, ao ouvi-lo falar, ao ouvi-lo conversar, e sobretudo ao vê--lo, na sua postura de dignidade,
pensar alto, nos interesses maiores do País, multidões o
aplaudiram e legiões de admiradores o saudaram. Mas,
também, deixou uma grande saudade.

Aqui jã se falou no seu discurso como Lider de Getúlio Vargas, um dos grandes discursos de Capanema,
Certamente, na antologia da oratória brasileira, o discurso pronunciado no dia do suicídio de Getúlio Vargas
é considerado, por quase todos, como um dos seus momentos mais culminantes.

ATA DA 84• SESSAO, REALIZADA
EM 30-5-85
(Publicada no DCN (Seção II) de 31-5-85)
RET/FrCA Ç0ES

Homem de oposição, _Capanerila nos deixa essa lição
que muito nos serve agora; ... Pouco importa que a Oposição não tenha fundamento ou seja injusta; o inipor_tante mesmo é que ela ponha o Governo em apuros."

- No Expediente da sessão, no Projeto de Lei da Câmara-·nv 33, de 1985.
Na página ns> 1.551, 3• Coluna, em sua numeração na
Casa de origem.
Onde se lê:

Carlos Castelo Branco, falando sobre Capanema, comentou que, a propósito do episódio da escolha do iiiterventor de Minas, quando Getúlio preferiu Valadares a
Virgílio Melo Franco e a Gustavo Capanema, este terie
ditO;, "Não ousei àquela época; se tivesse ousado, outro
poderia ter sido o meu destino". Porque certamente, na
vida de Capanema, ainda que ele tenha sido interventor
em Minas Gerais por pouco tempo, há esse vazio de que
Minas também se ressente, que é o fato de não ter ele
chegado ao Governo do Estado. E nunca, entre os nossos polítiC-oS, alguêm terá se preparado tanto ·pãra
sentar-se na cadeira que foi ocupada por tantos luminares. Mas Capanema não foge a este antagonismo que
predomina nos mineiros. E no sel,l. "Livro de Pensamentos" ele diz, quando se referiu a não ter ousadq;, "A regra
da técnica política é não ter r6gra.'-Tal processõ· pode
convir num caso e, muitas vezes, não servirtl em ·outro
caso. A audácia, por exemplo. Nem sempre a sorte ajuda
os audaciosos.." O destino foi também, de certa maneira,
polico prâdigo ao final da sua vida. O _destino não premio.u Capanema nos seus instantes finais. Lembro-me
b~m do dia em que fui a sua casa, para levar-lhe o meu
abraço, quando perdeu a eleição para a Academia Brasileira de Letras._ Para o político, ganhar o~ perd~r eleições
é uma contingência, isto não importa. Mas para alguém
que devotou toda a sua vida a manejar com extraordinária mestria o idioma; quem se pfeocupava ein proferir
O Ministro acabou ensombrecendo outros aspectos
suas palavras, ajustando-as corretamente ao pensamento
fascinantes da- vida e da personalidade_ de Capanema.
de uma forma límpida e escorreita, construindo verdaSeu vulto adquiriu dimensões gigantescas, mas muitos sedeiros monumentos de oratória, que é uma das fármas
esquecem, e o Professor Abgard Renauld chama a amais expressivas de apuro intelectual, perder a eleição
tenção para isso, sobretudo para a necessidade de-estar~ para a Academia Brasileira de Letras não foi ito de jusmos recordando sempre que, ao lado de tantas obras matiça. Mas a tudo recebeu com a superioridade e resigteriais, de tantas campanhas de saúde, de tanto apoio aos
- _nação própria dos grandes espíritos.
modernistas da época, estava Cáj)-anema tendo Sérgio
Buarque de Holanda e Manuel Bandeira como auxiliaMas Deus deu-lhe muitas coisas. Deu-lhe esta flor dos
res, mandando publicar o que havia de melhor na bibliopainpas, D. Maria-·capanema, que ele foi colher nos begrafia brasileira e portuguesa, Mandou imprimír- as
los jardins gaúchos. D. Maria que chegou a Minas Geobras completas de Rui Barbosa, tarefa ainda não conrais e inundou os salões mineiros com a elegância de seu
clutda. Dela foram impressos 142 exemplares e faltam
espírito, com a beleza de sua alma, e com os traços de
ainda 41 aproximadamente._O orador já foi, aqui, tamsuas belas feições, que o tempo ainda não conseguiu apabém assínalado. Capanema, nesses livros de Pensamengar. Ela que é bem o modelo da mulher do político; mutos que foram recolhidos por Dona Maria e publicados
há c_erca de dois anos atrás, dizia: ...0 grande homem,
lheres dos políticos que, no silêncio das noites ind_orminão raro, é um equívoco". Certamente foi a sua inodésdas, _sofrem as pressões, as angústias, as ansiedades, zetia que o levou a assim pensar, porque realmente no caso
lando pela segurança e pela retaguarda dos esposos que
de Capanema a sua figura de grande homem nunca foi
se entregaram a Urt:J.a atividade quase sempre áspera e ruum equívoco, ao contrário, foi um corolário natural de
de. Apoiando-o nos momentos de dificuldades,
uma vida destinada a ser grande, de um homem que se
ampar:ando-_onos infortúnios da carteira, sorrindo nos
momentos de glória e, sobretudo, ·sempre ao seu lado,
vocacionou para a vida pública. Deste mocinho ainda na
Faculdade de Direito, ao arrebatar o Prêmio Rio Brancompondo um lar harmonioso e feliz, Capanema e Dona
co, que é atribuído a todos aqueles que tiram notas máxiw
Maria se completaram um ao outro.

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N• 33, DE 1985

Leia-se:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N• 33, DE 1985
(n9 1.550/83, na Casa de origem)

No Projeto de Lei da Câmara ns- 39, de 1985, de 1985
(n9 4.307/84, na Casa de origem), constante também do
Expediente,
Na pãgina n9 1.554, 3• coluna, na ementa do projeto,
Onde se lê:
Denomin~,t, .. Presidente Juscelino Kubitschek" a Escola Agropecuãria Federal de Bento Gõriçalves, ..
Leia-se:
Denomin~,t, "Presidente Juscelino Kubitschek" a Escola Agrotécnica Federal de Bento Gonçalves, ...
ATO DO PRESIDENTE

N• lll,

DE~

1985

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os arfigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do_ Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgado pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que ~_onsta do Processo n9 009136 85 1
Resolve aposentar, voluntariamente, Gilberto Fernandes Alves, Técnico Legislativo, Class~. "Especial", Referênciã NS..25, do Quadro Permanente do Senad_o Federal, n9s termos dos artigos lO I, inciso III, e 102, inciso I,
alíne?. "a", da Constituição da República Federativa do
Brasil combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inw
ciso I, 430, incisos IV e V e414, § 49, da Resolução SF n9
58, de 1972, e artigo 29, parágrafo único; da Resolução
SF n9 358, de 1983, com proventos integrais, acrescidos
de 20%, bem como a gratificação adicional por tempo de
serviço, gratificação de nível superior e gratificação especial de desempenho, observado o limite previsto no arti·
go 102,_ § 29 da ConstituiçãO F"ederal.
Senado Federal, 13 de junho de 1985, -José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.
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PORTARIA N• 520, DE 1985
O Primeiro~Secretário, no uso das suas atribuições regimentais e de acordo com o disposto nos artigos 469,
item II,§ l~>, e 482, §§ 3<» e 4~', do Regulamento Administrativo do Senado Federal, resolve: designar Ivan D' Apremente Lima, Técnico Legislativo, Mário Sérgio da
Silva Martins, Técnico Legislativo, e José Adauto Pe_rissê, Técnico Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, fntegrarem a CõrriiSsão de Inquérito Administrativo incliffibida de apurar os fatos constantes nos Processos n•s 008306 84 2, 000314 85 4, 000315 85 O, 003710 80
7, 004714 79 2 e 002227 78 9.
Senado Federal, 7 de junho de 1985. - Enéas Faria,
Primeiro-Secretãrio,

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
7' Reunião Ordinária realizada em 19 de março de 1985
Aos dezenove dias do mês de_ março de um mil novecentos e oitenta e cinco, às dez horas e cinqUenta minutos, reuniu-se a ComlsSão Diret9ra do Senado_ Federal
sob. a Presidência do Senhor Senador José Fragelli, Presidente, e com a participação dos Senhores Senadores,
Passos Pôrto, Segundo-Vice-Pr~idente, Enéas Faria,
Primeiro-Secretário, João Lobo, Segundo-Secretário,
Marcondes Gadclha, Terceiro-Secretário e ainQ.a com a
presença do Senhor Senador Mário Maia, SL~;plente. Deixaram de comparecer, por motivo justificado, os-Seilhores Senadores _GUilherme Palmeira, Prímeiro-VicePresidente e Eunice Michilles, Quarto-Secretário.
Abrindo os trabalhos o Senhor Presidente, Senador
José Fragelli trouxe ao conhecimento da ComiSsão Diretora o anteprojeto de Resolução, alicando aos servidores
do Senado a Gratificação" Legislativa correspondente à
gratificação atribulda aoS SC:rvidores do Executivo e do
Judiciário.
Após ampla discussão da matéria, decidiu-se, por unanimidade, pela solicitação de informações complementares sobre o assunto, tal como a· sua repercussão financeira, em todos os níveis, se aprovado o Projefo de Resolução.
O Senhor Senador João _Lobo. relatou o Projeto_ d.t,;
Resolução de autoria do Senhor S~n_a.Q.or Passos Pôrto,
criando o Pecúlio dos Se_rvidores do Senado Federal a exemplo da Re~olu9~0 8~/84 da Câmara dos Deputados.
A matéfia fói aproVada por unanimidade e, em conseqUência será encaminhada à Secretaria Geral da Mesa,
para apreciação pelas demais Comissões Técnicas.
Ainda com a palavra, o Senador João Lobo, relatou a
Prestação de contas do FUNCEGRAF, opinando favoravelmente_._Após aprovação unânime por parte dos seM
nhores membros da C_pmissão Diretoxa, foiSsSfnado
Ato especifico.
Em seguida, o Senhor Presidente se referiu ao Projeto
de Lei fixando o aum~nto dos servidores do Senado, nas
mesmas bases eStab~;_lecidas no: _Põ_cter Executivo, pe}?
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Decrefo--lei n<:> 2.204/84. A matéria recebeu aprovação,
por unanimidade e, em conseqUência, serã encaminhada
à Sccretada Geral da Mesa, para tramitação.
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinqUenta
e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos, pelo que eu, Lourival Zagonel dos Santos, Diretor-Geral e Sectetãr:io da Comissão Díretora,
laVrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
S~nado, Sala da Comissão__ Dir_etora, 19 âe março de
1985.- José Fragelli, Presidente.

COMISSÃO DIRETORA
8<:> Reunião Ordinária realizada em
8 de maio de 1985
Aos oito dias do mês de maio de um mil novecentos e
oitenta e cinco, às onze horas e trinta minutos, reu_niu-se
a Comissão Diretora do Senado Federal sob a Presidência do Senhor Senador José Fragel!l, Presidente, e com
participação dos senhores Senadores Guilhermes Palmeira, Primeiro- V ice-Presidente, Passos Pô r to,
_Segundo- V ice- Preside~ te, Enéas Faria, PrimeiroSecretário_,_ Marcondes Oadelha, Terceiro-Secretário,
Eunice Michillcs, Quarto-Secretório e ainda com aprese'rlçlÍ-~(fo Seilhor Senador Alberto Silva, Supfente. Deixou de comparecer, por rnotívõ-SJUStillcados, o Senhor
Senador Jo5o Lobo, Segundo-Secretário.
Ãbrindo os trabalhos o Senhor Presidente, Senador
J_Qsé Fragel\i, deu conhecimento aos senhores membros
da Comissão Diretora de deversos expedientes encami~
nhados ao Senado Federal, referentes à requísição de
servidor.es do Quadro de Pessoal do Sen-ado, para desempenharem as mais diversas funções. Esclareceu, sobre o
assunto, que servidores do Senado estão sendo convidados para exercer funções relevantes, que vão desde Secretário de Estado a funções de_ Assessoramento Superior e
de Direção, em Ministérios e. Executivo Estadual.
Lembrou, o Senhor Presidente, no entanto, o impeditivo do- Re-gulamento do Senado, em ceder seus servidores
expressamenre·quantO aos que exercem funções de_A_ssessor Parlamentar, de Assessor Técnico, de Taquígrafo
Legislativo, de Técnico em Comunicação Social, ou
qualquer ocupante de cargo de natureza técnica (art.
530). Foi lembrado, também, a existência de Ato da Co- _
miSsão Diretora, nl' 17, de 1979, que estabeleceu limites
de _remuneração na concessão de servidores~ postos à dis~
po_siçãõ de outros órgãos.
D:iante da relevância do assunto, vez que se considC.:
rou a necessidade de se ajustar as normas do Senado
possibilitando que servidores sejam autorizados a exer~
cer, nos demais órgãos da Administração, cargos· relevantes, pois, com sua experiência, contribuirão de maneira efetiva para um melhor entrosamento entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, decidiu-se, por unanimidade, recomendar à Administração da Casa urgentes estudos no sentido de viabilizar a CC$São, após devidamente analisados pela Comissão Diretora e por ela a:___ __
provados.
F~i"trazido à discussão a discip!ina da concessão de
passagéns extras-aos me~bros da ComissãO Diret0ê8. e
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aos líderes de partidos (duas por mês), sistemática essa adotada de longa data, mas ainda não regulamentada.
Por sugestão do Senhor Senador Passos _Pôrto, ficou
decidido que as passagens extras serão emitidas, mediante solicítação do interessado. relacionando o trecho a ser
percorrido, quando o'Senador viajar representando o Senadg_QU_a_serviço do partido que lídera; quando se tratar
do trech.o _BasíliafEstado de origem, para maior flexibilidade, _Q va_lor_da passagem poderã ser creditado à conta
do interessado. "
A seguir, o Senhor Presidente comunicou aos senhores
senadores proposta feita pela Comissão Fulbright ao Senado Federal, visando estender aos servidores da Casa, a
exemplo do que jã ocorre com a CAPES e CNPq, bolsas
complementares de estudos nos Estados Unidos__da América, mediante pré-requisitos próprios, estabelecidos
entre o Senado Federal e a Comissão Fulbright.
Após amplo debate sobre a matéria, decidiu a Comissão Diretora, por unanimidade, acolher a proposta da
Comissão Fulbright, vez que ela, além de baratear os
custos com possíveis bolsistas, apresenta as vantagens de
um acompanhamento constante ao aluno, evitando eventuais investimentos e)"ll .candidatos que nào disponham de condições para o curso ou cursos que pleiteiam.
Nada mais havendo a tratar, às treze horas, o Senhor
Presidente declarou encerrados os trabalhos, pelo que eu
lourival Zagonel dos Santos, Diretor~Geral e Secretário
da Co_missãõ Diretora,Iavrei a presente Ata que, assinaM
da pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Senado, ·sala d<i ComisSão Diretora, 8 de maio de
1985. José F_E_agelli, Presidente.

COMISSÃO DIRETORA
9• Reunião Ordinária, realizada em
16 de maio de 1985
AOS dezesseis di<is do mêS de maio de um mH novecenCentos e Oitenta c cinco, às dezessete horas e trinta minutos, reuniu-se a ComissãO Diretora do Senado Federal,
sob a Presidência do Senhor Senador José Fragelli, Presidente, Guilherme Palmeira, Primeiro-Vice--Presidente,
Passos Pôrto~ Segun:doMVice-Presidente, Enéas Faria
Primeíro-Secretãrio, João Lobo, Segundo-Secretârio:
l\!farcondes Gadelha, Terceiro-Secretário, e Eunice Michiles, 9uarto-Secretãri0.
Dã"ndo início aos úibalhos; o Senhor Presidente comUniCa aos demais membros o,motivo principal da Reun-ião e concede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretãrio,
qu~ apresent~ Projeto de Resolução instituindo ~- "Gratificação-LegiSlativa". Após amplo debate da questão é
aprovada pela unanimidade a proposta do Senhor
Primeiro-Secretário, tendo sido assinado o Projeto, que
vai à Secretaria Geral da Mesa.
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrados os tr"alialhos, pelo que eu
, lourival Zagone1 dos Santos, Diretor-Geral e Secretário da Comissã':'__ Direio-ra, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Se~
nhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 16 de maio de 1985. -Jo-

sé Fragelli, Presidente.
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1.1- ABERTURA

SetUDOR ·HELIO GUEIROS- Posição de S.
Ex• contrária à criação de uma comissão para elaboração de anteprojeto de reforma constitucional.
1.2.6- Leitura de projeto

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Aviso do Ministro·Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República
N~> 335/SUPAR/85, encaminh~ndo documentação, solicitada pela Comissão de Economla, neces-

sária ao exame da Mensagem n9 28/85 (n9 37/_85.!._ na
origem), de interesse da Prefeitura MuD.icipal de Muniz Freire -

ES.

-

1.2.2..- Pareceres encaminhados la Mesa
1.2.3 -leitura de projetos

-Projeto de Lei do Senado n~' 165/85, de autoria
do Sr. Senador César Cais, que cancela débitos para
com a Fazenda Nacional.
-Projeto de Lei do Senado n9 166/85, de autoria

do Sr. Senador Nelson Cal'neíro, que regula a indenização aos dependentes e dá outras providências.
1.2.4 - Requerimento
N~

141/85, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, solicitando_ a convocação do Sr. MinistrO Antônio Carlos Magalhães, do Ministério das Comunicações, a fim de que, perante o Plenário, esclareça todos os temas abordados na entrevista televisada de

12-6-85.

.

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR

HELV[DIO

NUNES-

Encaminhando à Mesa requerimento solicitando informações ao Poder Executivo s_obre o endividamento externo dos Estados, Municípios, autarquias, empresas de eConomia mista e fundações.

SENADOR FÁBIO LUCENA- Considerações
sobre o não-atendimento, por parte do General Octávio Medeiros, de intimação judicial para prestar depoimento no caso Baurilgarten.

Projeto de Lei do Senado nq 167/85, de autoria do
Sr. Senador Nivaldo Machado, que acrescenta parágrafo 29 ao artigo 116 e dã nova redação ao artigo
117 da Lei n9 1.711, de 28" de outubro de 1952(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Unjão).

1.2.7 - Requerimento
N9 142/85, de autoria do Sr. Senador Nivaldo Machado e outros Srs. Senadores, solieiüindo que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessã.o
de 6 de novembro de 1985, seja dedicado a homenagear o Diário de Pernambuco, pelo transcurso de seu
1609 aniversário._
1.3-0RDEMDO DIA
-Requerimento n\' 57/85, requerendo urgência
para o OficiO S/2, de 1985, do Governador do Esta~
do do Rio Grande do Norte, solicitando aLltorização
do Senado Federal para realizar operação ele crêdito
externo no valor de cinqUenta milhões de dólares.
Votaçi.o adiada por falta de quorum.
-Requerimento n~ 58f85, solicitando urgêJ;Iciapara o Oficio S/8, de 1985, através do qual o Prefeito
Municipal de Anápolis (GO_), sol_icita autorização do
S6nadõ para QUe aquela prefeitura possa -realizã.r
operação de empréstimo externo no valor de US$
3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares).
Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 26/79, que acrescenta parágrafo ao art. 517 d.a Consolidação das Leis
do Trabalho. Votação adiada por falta: de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 2/80, que dispõe
sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das Fundações de EnSinO Superior. Votaçio adiada por falta
-de quõtülfi. - 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 direíto à jorriãda de trabalho reduzida, com

remuneração proporcional. VotaÇio ãdiada 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
pof falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 320/80, que revoga
a Lei n9 6.8 I 5, 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. Votação adiada por falta de quorum.

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR MÁRIO MAIA- Manifesto do Comitê Nacional de Coordenação da Anistia.
SENADOR PASSOS PORTO- Falecimento do
Dr. Tito Lívio de Santana.

SENADOR HUMBERTO LUCENA. como
Líder -Documento recebido por S. Ex•, de esclare-cimentos ao discurso pronunciado pelo Sr. Fábio Lucena, na presente sessão.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Editorial
publicado no jornal A Critica, de Manaus, edição do
último dia 12; intituladO "Chega de tanta humilhação.".
SENADOR

NELSON

CARNEIRO-

Necessidade de alterações na CLT, para corrigir discriminação salarial contra os ~pregados vendedo~

res.
SENADOR HELVIDIO NUNES- Homenagem
de pesar pelo falecimento de Joaquim Gomes Calado.
SENADOR JOSE IGNÃCIO FERREIRACampanha nacional de vacinação contra a poliomie·
li te.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa
da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais.
1.3.2 :-_Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
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1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Jutahy Magalhães, pronunciado na sessão
de 13-6-85.
Do Sr. João Calmon,proltuncia9-o na sessão de 13~
6-85.

Do Sr. Henrique Santillo, pronunciado na sessão
de IJ:C&-85.

4-MESA DIRETORA
5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDO

3 - RETIFICAÇOES
Ata d"a 88• Sessão~ reali~-da em 4-6-85.
Aiã da 89• Sessão, realizada en1 4-6.-85.

6- COMPOS!CÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 100'- Sessão, em 14 de junho de 1985
3~

Sessão Legislativa Orçlinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragel/i,
Passos Pôrto e Nivaldo Machado
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS.
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente ~ Aloysio Chaves - Gabriel Her~
mes- Hélio Gueiros·;_:_-Aiexandre Costa- João CaStelo- Helvídio Nunes- Cesar Cals-Jasé_Lins- Moacyr Duarte- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha
- AderbaT Jurema- Nivaldo Machado- Luiz_Caval:
cante -

Lourival Baptista -

Magalhães -

Passos Pôrto -

Nelson Carneiro -

:futahy

Itamar Franco -

Murifo Badar6- Fernando Henríque Cardoso- Hen-

rique Santillo - José Fragelli -

Octavio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragell~- A lista de presença acuSa o comparecimento de 28 Srs. _Sena_dores._ Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1<:>-Secretãrio i'rá proceder à leitura do Expediente.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO
Do Ministro--Chefe do Gabinete Qvll da Presidência da
República

N'? 335-SUPAR/85, d~ 13 de junho, encaminhando documentação solicitada pela Comissão de Economia ne- ,cessária ao exam~ da Mensagem n'? 28 de 1985 (nv 37/85,

na origem), de interesse da Prefeitura Municipal Muniz
Preire- ES.
(À_ Comissão de Economia.)

PARECERES
N•s 142 e 143, de 1985
Sobre 0-Pfõjeto de Detteto Legislativo n9 14, de
1984 (nV 47-8, de 1984, na origem), que "aprova o
t~xto dos Protocolos Adlclonais à Constituição da
Uniio Postal Universal (UPU), negociados no Congr~so do Rio de Janeiro, de 1979".

PARECER N• 142, DE 1985
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Se~dor Jutahy Magalhães
O Pr:ojeto_ de o·ecreto ~gislalivo em ep[gr3.fe, originãfio da Câmara dos Deputados, pretende dar aprovação ao texto dos protocolos adicionais à -Constituição
da União Postal Universal (UPU}, negociados no Congresso do Rio de Janeiro, em 1979.
Trata-se de matéria submetida à apreciação do Congresso Nacional pela Mensagem n'? 47, de 1984, do Presidente_ d_ª_RepúbHca,
__
A Constituição da União Postal _Universal (UPlJ),_firmada em 1964, foi aprovada pelo Brasil através do Decreto Legislativo n'? 72, de 29_ de novembro de 1978.
Segundo expõe o Miriisiro das Relações Exteriores do
Brasil, o referido texto foi *erado por protocolos adiçionB:is. que são o .f~ll_tta_do. das_ng:ociaçõ~Je'l~~':ltes.
ao aperfeiçoamento das atívidades da mencionada orga_nização.
·

Conforme se constata da documentação anexa, o texto
remetido para exame do Poder Legislativo refere--se ao
-.. Segundo Protocolo Adicional à Constituição da União
Postal Universal" e apresenta as seguintes alterações à
referida Con~tituição:
, '~Art. t., (Art. 21. Modificado) - Despesas
.da União.- Contribuições de países-membros.
Art. 2., Escolha de classe de contribuição (entrada em vigor do art. 1.,, § 3"?),
Art. 3., Adesão ao Protocolo Adicional e aos
outros atos da União.
Art. 4., Entrada em vigor e duração do Prato~
culo AdicionaL"
Na Câmara dos Deputados, a matéria transitou favoravelmente pefa Comissão de Relações Exteriores e pela
·Comissão de Constituição e Justiça.
E na verdade, nada parece conter que possa ofender
aos interesses nacionais,
Se o nosso País ratificou o texto, que institui a t.J;PU_,
deve aprovar, igUalmente, qualquer alteração postei-ior
que vise ao seu aperfeiçoamento e à melhor consecução
dos objetivos da organização.
Somos, portanto, pela aprovação do Texto dos Protocolos Adicionais à Constituição da União Postal Universal, negociados no Congresso do Rio de Janeiro, na forma do anexo Projeto de Decreto Legislativo,
Sala das Comissões, em 31 de outubro de 1984. LiiiZ Viiin·a, Presídente - JU:tahy Magalhães, Relator Virgílio Távora - Moacyr Duarte - Lourival Baptista
- Morvan Acayaba- Octávio Cardoso- Joio Calmon.
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PARECER N• 143,
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d~

1985

Da COmissio ·oo Transportes-,
Comunicações e Obras Públicas

Relator: Senador Marcelo Miranda
O ProjCto de Decreto Legislativo em

e~ame,

oriundo

de Câmara dos Deputados, objetiva a aprovação do tex-

. to dos Protocolos Adición-ãfs -à Constituição da União
Postal Universal - UPU, negociadas no Congresso do
Rio ~e Janeiro, em 1979, tendo sido a matéria remetida
ao Congresso Nacional pela Mensagem n<~47}84, do Poder Executivo.
A Constituição da União Postal Universal, sancionada em 1984 e aprovada pelo Brasil através do Decreto
~gjstatjvo

n9 72, de 29 de novembro de 1978, visa, -precipuamente, ao desenvolvimento da Comunicação entre os

povos, por meio do funcionamento eficaz dos serviços
postais, e à colaboração internacional nos campos cultural, social e económico.
A expOsiÇão do Minístro das Relações Exteriores esclarece que as alterações propostas resultaram das negociações do aludido Congresso, o qua,J," ... revisou alguns
artigos da Constituição, ·com vistas ·ao -aperfeiçoamento
das atividades da União", concluindo pelas seguintes
modificações:
"Art. !9 (art. 21, modificado)- Despesas da
União-Contribuições de países-membros.
Art. 29 Escolha de classe de contribuição (entrada em vigor do art. !9, § 39), _
Art. 39 _ Adesão ao Protocolo Adicional e aos
outros atas da União.
Art. 49 Entrada em vigor e duração do Protocolo Adicional."
O referido Projeto recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Relações Exteriores e da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, bem como
da Comissão de Relações Exteriores desta Casa, a qual
considerou:
"Se o nosso País ratificou o texto que institui a
UPU, deve aprovar, igualmente, qualquer alteração
posterior que vise ao seu aperfeiçoamento e à melhor consecução dos objetivos da organizri.çâo.''
As retificaçôes preconizadas no "Segundo Protocolo
Adicional à Constituição da União Postal Universal",
portanto, além de nada conterem de lesivo aos Interesses
nacionais, deverão contribuir para maior estreitamento
das relações dos países-membros, através da adequação
dos métodos que garantem a liberdade de trânsito postal.
Nosso parecer é, por conseguinte, pela aprovação do
presente Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, em 13 de juáho de 1985. -Alexandre Costa, Presidente.- Marcelo Miranda, Relator.
- Raimundo Parente -- Aderbal Jurema - Benedito
Ferreira - luiz Ca vaicante.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretârio.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 165, DE 1985
Cancela débitos para com a Fazenda Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam cancelados, arquivando-se os respectivos processos administrativos, os débitos de valor ori-·
ginário igual ou ínfciior ao" .de duas Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional (ORTN):
I - de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos como Dívida Ativa da União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, até 15 de març.o de 1985;
II -referentes aos-Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, sobre Produtos Industrializados, sobre a Importação, sobre Operações Relativas a
Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais
do País, e sobre Serviços de Transportes, bem como as

multas, previstas na legislação em vigor, constitufdos até
15 de março de 1985; _
III - decorrentes de pagamentos efetuados pela
União, a maior, até IS de março de 1985, a servidores
públicos, civis ou militares, ativos ou inativos, bem como
a pensionistas do Tesouro Nacional, que vierem a fale-cer.
§ 19 Os autos das execuções fisCãis -relatiVos aos dé.:
bitos de que trata este artigo serão arquivados mediante
despacho do Juiz, ciente o representante da União.
§ 29 Para os efeitos deste artigo, entende-sê comovalor originário do débito o definido no art. 5Q da Lei nY
5.421, de 25 de abril de 1968.
§ 39 Para o cancelamento dos débitos a que se refere
.;}Ste'artigo, o valor de 2 (duas) ORTN será o do mês em
que for publicada _a presente Lei.
Art. iY Esta Lei -entra em vigor na data de sua publicação e vigirã pelo prazo de I ano.
Art. 39 _ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente Projeto de Lei objetiva o cancelamento-de
~débito"s, de várias espécies, para com a Fazenda Nacional, desde que seu valor originário seja igual ou inrerior
ao valor de 2 (duas) Obrigações Reajustáveis do TesourO
Nacional (ORTN).
Como se observa nos incisos I e III do art. 19 da p'roposição, o cancelamento abrangerá débitOs de natureza
as mais diversas, ou seja, débitos tributários e não tributários, incluindo-se entre estes os resultantes de pagamentos que excederam as quantias efetivamente devidas,
feitas pela União a qualquer categoria dos seus servidores públicos, bem como a pensionistas do Tesouro Nacional, que vieram a falecer, sendo o seu alcance de ordem social tão releva~ te que os objetivos da proposta beneficiarão não só pequenos empresários mas, principalmente; os servidores civis e militares que terão seus débitos excluídos da Dívida Ativa da União, além de incentivar o recolhimento de impostos, como ocorreu na vígência do Decreto-lei nt;t 2.163, de 1984.
Tal cancelamento de débitos, na mesma extensão ora
proposta, já fora objeto do art, 89 do Decreto-lei n9
2163, de 19 de setembro de 1984, que, entretanto, esta~
beleceu o dia 31 de dezembro de 1982 como data-limite
para à concessão do favor.
Na presente Proposição, fixa-se como data-limite para
o cancelamento o dia 15 de março de 1985, mantcndo~se
inalteradas as mesmas espécies e características dos débitos previstos no supracitado Decreto-lei n9 2.163/84~
Com esse novo prazo para a concessão do benefício,
que guarda inteira consonância com a remissão prevista
no art. 172 da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), pretende-s_e_dar oportunidade para que numerosos processos relativos a débitos
para com a União, de reduzido valor, sejam ::Jrquivados,
considerando-se sobretudo o fato de que esse valor é inferior ao custo de administração e cobrança de tais débitos.
Assim, a providência sugerida através- do Projeto de
Lei, além de não afetar a arrecadação dos ingressos
púbHcos, dado o inexpressivo montante dos débitos a serem canceládos, proporcionar:.l à Administração Fazendária economia de tempo, dinheiro e material, dandolhe, em conseqüência, melhores condições para um desempenho mais racional e dinâmico de seus trabalhos.
Quanto aO valor orfginário a ser consíderado no cancelamento, propõe-se o definidO no art.- S! da Lei nt;t
5.421/68, pois verifica-se que o valor originário a que se
refere o art. 99 do Decreto-lei nY 2.l63j84 foi indicado
equivocadamente, jã -que o Decreto-lei nt> 1.735/79 não
trata do assunto e contém apenas dois artigos;
Portanto, para os efeitos do cancelamento, julga-se
correta a adoção _do conceito de valor originário constante do referido art. 5t> da Lei n9 5.421/68, o qual corresponde ao total do débito, excluídas as parcelas relativas
à correção monetária, aos juros de mora e às custas de
despesas judiciais.
Finalmeitte, sugere-se que o valor originário seja igual
ou inferior ao valor de duas ORTN. Como este ê reajustado men_salment_e, propõe-se seja utilizado o relativo ao
mês da publicação da Lei que decorrer da Proposição,
_pois, além de duas ORTN representarem uma quantia
reduzida (duas ORTN junho/85 = 84.063,12), os cance-
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lamentos dos dé_bitos deverão ser efetuados logo em segUida à data da publicação da Lei.
Sala das Sessões, em 14 de junho de 1985. - Cesar
Cais.
LEGISLA ÇÀO CITADA
DECRETO-LEI N• 2.163
DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a adoçio de medidas de incentivos à
arrecadação federal, e
outras providências

d'

O Presidente da- República, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. {9 Os débitos para com a Fazenda Nacional, de
natureza tributária, vencidos até 31 de dezembro de
1982, inscritos, ou não, como Dívida Ativa da União,
ajuizados ou não, poderão ser pagos, de uma só vez, com
a dispensa das multas e dos juros de mora, até 30 de novembro de 1984.
§ l9 Os débitos decorrentes tão-somente do valor de
multas OJ.! penalidades, de qualquer origem ou natureza,
poderão ser pagos, no prazo previsto neste artigo, com o
valor reduzido em 75% (setenta e cinco por cento).
_ § 2Q Se o débito tiver sido parcialmente solvido,
aplicar-se-ão os beneficias previstos neste artigo somente
sobre o valor originârio remanescente. __
§ Jto a-·pagarllerifO, ·no prazo estabelecido neste artigo, de débitos relativos ao Imposto sobre Produtos Industrializados ou ao Imposto sobre a Renda retido na
fonte implicarâ a extinção da punibilidade de crime de
apropriação indébita.
§ 4t;t O disposto neste artigo aplicar~se--á aos débitos
espontaneamente declarados pelo sujeito passivo da
obrigação tributária.
§ SQ O disposto neste artigo aplica-se ao encargo de
que trata o artigo l 9 do Decreto-lei n9 1.025, de 21 de outubro de 1969, art. J9 do Deci'eto-lei n9 1.569, de 8 de
agosto de 1977, na redação dada pelo art. 12 deste
Decreto-lei, e arL 3t;t do Decreto-lei n9 1.645, de I 1 de dezembro de ! 978
ArL 2t> Os contribuintes com débitos em regime de
parcelamento poderão usufruir dos benefícios do artigo
anterior, cm relação ao saldo remanescente, desde que
paguem, no prazo nele previsto e de uma só vez, o restante da dívida.
Art._ 3Q O sujeito passivo beneficiado pela redução
de multa ou penalidade, prevista no art. 99 do Decretolei n9 1.184, de 12 de agosto de 1971, terão prazo de 30
(trinta) dias, após cientificado da decisão, para efetuar o
pãgamento devi~o, sob pena de autom~tica revogação
do benefício e prosseguimento da cobrança do débito,
monetariamente atualizado e acrescido de multas, juros
de mora e demais encargos legais.
Parágrafo úníCo. No caso de parcelamento, o atraso
no pagamento de qualquer prestação acarretará a automática revogação de reduçào çle multa ou penalidade, o
vencimento automático das demais parcelas e o prosseguimento da cobrança do débito integral, monetariamente atualizado, acrescido das multas, juros de mora e
demais encargos legais.
Arl 4t;t As Procuradorias da Fazenda Nacional poderão expedir avisos de cobrança dos débitos inscritos
como Dívida Ativa da União, relativos aos benefícios
previstos neste Decreto-lei.
Art. SQ O pagamento- do débito inscrito como Dívida Ativa ainda que ajuizado poderá ser efetivado inediante g_uia expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que fará os cálculos pertinentes, e sem prejuízo
do posterior pagamentO, em Juizo, das custas e demais
·despesas judiciais, sob pena de prosseguimento da execução, ___ _
Parágrafo ónico, Liquidado o-_ debitO, através de
quia expedida pela Procuradoria da Fazenda nacional,
esta oficiará ao Juízo da execução, comunicando o fato.
ArL 69 O disposto neste Decreto-lei não implicará
em restituição de quantias pagas, nem em compensação
de dívidas.
Art. 79 As execuçô"es judiciais para a cobrança de
créditos da Fazenda Nacional não se suspeitam, nem se
interrompem, em_ virtude dt? ~ispt?st.o_ neste Decreto-Lei.
Art._ 89 Ficam canceh_tdos, arqulyandõ-Se Os respectivos processos administrativos, os débitos de valor originário igual ou inferior a Cr$ 40.000, (quarenta mil cruzeiros):
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1- de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos como Dívida Ativa da União, pelas Procu-

radorias da Fazenda Nacional, até 31 de dezembro de
1982;
.
II- concernentes a9 Imposto sobre a_ RenQa.._ ao Imposto sobre Produtos lndustriali~ados, ao Imposto sobre
a Importação, ao Imposto sobre Operações Relativas a
Combustíveis, Energia Elêtrica e Minerais do País e ao
Imposto sob.reTra:nspõrte, bem assirn a multas, de qualquer natureza, previstas na legislação em vigor, constituídos até_31 de dezembro de 1982;
III- decorrentes de pagamentos feitos pela União, a
maior, até 31 de dezembro de 1982, a servidores públicos, civis ou militares, ativos ou inativos, bem como a
pensionistas do Tesouro Nacional, que vierem a falecer.
Parágrafo_ú_nic.o. Os autos das _e~ecu._~~_Õ!;s fisca~s relativos aos débitos d~ que trata este artigo serã.o arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o representante da
união,
Art. 91' Para os efeitos deste Decreto-lei, entende-se
como valor originário do débito o ç:iefinido_ no artigo 31'
do Decreto-lei n~' 1.735, de 20 9-e dezembro de 1979.
Art. 10. O§ 2"', do art. 22, do Decreto-lei n"' 147, de3
de fevereiro de 1967, modificado pelo artigo 4<? do
Decreto-lei n<? 1.687, de 18 de julho de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22 .......••....•_•••..•••..•.. ··~"'· •.
§ 2"' O exame do processo ou outrp e){pediente
administrativo, a· inscrição da dívida, a extração da
certidão e, se for o caso. sua remessa ao competente
órgão do Ministério Público, federal ou estadual,
deverão ser feitos no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data do recebim_e_nto do
processo ou expediente, pela Procuradoria, sob
pena de responsabilidade de quem der causa à demora."
Art. 11. O Qébitp, inscr.ito como Dívida Ativa da
União, poderá ser pago, com a atualização monetária
devida e demais acréscimos legais, em atê 3 (tr_ês) cotas,
independentemente de requerimento do devedor, dispensadas as exigências do procedimento regular de parcelamento.
Art. 12. O artigo 3~' dó Decreto-lei nl' 1.569, de 8 de
agosto de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
.. Art. 31' O encargo previsto no artigo }1' do
Decreto-lei nl' 1.025, de 21 de outubro de 1969, calculado sobre o montante do débito, inclusive multas, atualizado monetariamente e acrescido dos juros e multa de mora, será reduzido para lO% (dez
por cento), caso o débito, inscrito como Dívida Ativa da União, seja pago antes da remessa da respectiva certidão ao competente órgão do Ministério
Público, federal ou estadual, para o devido ajuiiamento."
Art. 13. Ficam cancelados_, arquivando~se os respectivos processos admiriisiratiVOS, os dêbítos tributários
cujo valor seja inferiOr- a seu cuSto- de administração e
cobrança.
Parágrafo único. O valor de que trata este artigo será
estabelecido em ato do Ministro d__! Fazen9_a.
Art. 14. Revogadas as disposições em contrário,
este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.- JOÃO FIGUEIREDO, Presidente da República. - Ernane Galvêas - Antônio Delfim Netto. - -

DECRETO-LEI N• 2.176,
DE 29 DE NOVEMBR,O DE 1984
Altera o Decreto-lei n\' 2.163, de 19 de setembro de
1984, que dispõe sobre a adoção de medidas de incentivo à arrecadação federal.

O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. li' O cilpiif do artigo }9 e o artigo 11 do
Decreto-lei nl' 2.163, de 19 de.setembro de 1984, passam
a vigorar com a Seguinte redação:
, "Art. I~" Os débitos para com ·a Fazehda Nacional, de natureza tributária, cujos fatos gerá_dores
tenham ocorrido at~ 31 de dezembro çle 1982~ inscritos, ou não, como Dívida Ativa da União, afu1Z3.dos
ou não, poderão ser pagos, de uma só vez, com dis-
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_pensa das multas e dos juros de mora, até_28 de dezembro de 1984."
·
·
"Art: li. O débito inscrito como Dívida Ativa
da Onião poderá, antes do respectivo ajuizamento,
ser pago, com a atualízaÇãO monetária e 65 acrêscimos legais devidos, em até 3 (três) cotas, independentemente de requerimento do devedor, dispensadas as-exigências do procedimento regular de parcelamento."
Art. 2!' Fica acrescentado ao artigo 11' do DeGTeto-lei
n'? 2.163, de 19 de setembro de 1984, o seguinte § 61':

.:--§ 6~" Os _débitos para com a Fazenda Nacional, de caráter não tributário, vencidos até 31 de de___ zembro de 1982, inscritos como Dívida Ativa da
União, ressalvada a hipótese prevista no§ li', Poderão ser pagos, de uma só vez, no prazo previsto neste artigo, com a dispensa -de juros de mora e do encargo de que trata o artigo 1"' do Decreto-lei n~"
1.025, de 21 de outubro de 1969, artigo 31' do
DecrétO-lei ii9 1,56_9, de_8 de agosto de 1977, na re~
dação _dada pelo artigo 12 deste decreto-lei e artigo
J9 do Decreto-lei n~' 1.645, de ll de dezembro_de
1978.""
Ai-L- 31 Revogadas as disposições em contráríõ, este
Decreto-lei entrará em vigor na data de Sua publiCação.
-JOÃO FIGUEIREDO, Presidente da RepúblicaErnane Galvêas - Antônio Delfim Netto.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 166, de 1985
-Regula a indenização aos dependentes e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A companheira necessit~da e honesta que
haja vivido por mais de cinco anos sob a dependência
econômica de solteiro, separado judicialmente, divorciado ·ou ViúVo e dele reclame indenização indispensável à
manutenção e tratamento, poderá valer-se do rito processual previsto p;;~ra a ação de alimentos.
§ I~" Se a inicial não houver sido instruída com os
documentos comprobatórios, o juiz determinará a sua
jllntada e procederá na forma da lei.
§ 29 Além da testemunhal, poderá o juiz exigfr" outras provas complementares. A certidão do casamento
religioso_ do autor com o réu prova a dependência econômica constante ~este artigo.
Art. 21' A indenização não será devida se o réu provar que a dependência económica cessou pela culpa do
---autor.
. Art. 3~" Ao fixar a indenização, o juiz levará sempre
em conta as prestações de pensões alimentícias devidas
pelo obrigado a terceiros, bem como o" temPo de sua conv-ivência com o autor.
Art. 4<? Salvo acordo entre as partes, homologado
pelo juiz, a indenização deverá ser paga em prestações
mensais.
Art. ~<;>- A indenização: não poderá ultrapassar o
quantum necessário para a manutenção do exdependente durante 10 (dez) anos.
Parágrafo único~ No caso da autora ser inválida ou
maior de 70 (setenta) anos na data do término do pagamento das prestações determinado pela sentença definitiva, o juiz poderá dilatar o prazo e a indenização referidos neste artigo.
Art. 6<? Se a sentença de l' instância for favorável à
autora, poderá o juiz, então, determinar-lhe sejam entregues, por adiantamento, prestações a serem descontadas
da inden ização total.
AfL __79- -A indenização cessará:
1- pela morte de qualquer dos interessados:
II- pe_lo cancelamento em ju_ízo, a qualquer tempo,
se a pessoa beneficiada vier a perder (is fêCjUisitós de necessidade ou honestidade;
III- se a autora vier a ficai-sob a dependência económica: de terceiro;
--~IV:.- pelo términO dos Çm:izoS-constarites do art. 5~" e
seu parágrafo único.
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Art. 89 A indenização será suspensa se o indenizan!e
provar que perdeu as condições financeiras para contiQUar a pagar as prestações.
Art._9~ Responderá por perdas e danos a autora que
demandar por espírito de malícia, emulação, capricho ou
erro grosseir<), ~.evendo ser reconhecido o ab_uso_ na própria sentença que julgar a açào improcedente.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
ArL 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

T- Em 22 de maio de 1968, ofereci à apreciação da
Câmara dos__ Deputados o Projeto de Lei nl' 1.363, assim
redigi~o:

"Regula a concessão de indenização, e dã outras
providências".
Art. 11' A pc..<>soa necessitada e hQne_sta e que haja vivido por mais de cinco anos sob a dependência _econômica de solteiro, desquitado ou viúvo e dele reclame indeniz.açào indispensável à manutenção e tratamento, poderá
valer~se do rito Processual previstO para a ação de alimentos.
Art. 21' Se a iriicial não houver sido instruída com
documentos que bastem à comprovação desses requisitos legais, o juiz, antes de despachar a inicial, determinarã que se proceda a uma instrução sumária, na forma dos
arts. 685 e 687 do Código do Processo Civil (Decreto-Lei
n<:> t.608, de 18 de setembro de 1939).
Art. 39 A indenização ·não será devida se a dependência económica cessou por culpa de quem a alega.
, Art. 49 Ao fiXai- a indenização o juiz levará sempre
em conta as prestações alimentícias devidas pelo obrigado a teráírõs.
Art. 5~" Salvo acordo das partes, homologado pelo
juiz a indenização deverá ser paga em prestações mensais
e se _extinguirá necessariamen~e pela morte de quaisquer
dos interessados.
Art. 69 A indenização poderá ser suspensa ou cancelada a qualquer tempo se a pessoa beneficiada deixar de
preencher os requisitos previstos no art. IQ.
ArtL 7" A presente lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
_Sala das Sessões, em 22 de maio de 1968. - Nelson
Carneiro.

Justificação
Esta é mais uma iniciativa autónoma, em favor do_s
que necessitam de amparo. Novas são a çonQei_tu_a,ç_ão
jurídica, o enquadramento legal a extensão, as ressalvas,
a prestação devida, os requisitos, a defesa e a vigência da
obrigação. O projeto não se situa no Direito de Família,
mas de Obrigações. Não se caracteriza como beneficiária
a companheira, somente a companheira. Não se lhe concede alimentos, mas indenização. Exige-se que a pessoa
que a pleiteia seja necessitada e honesta e dá-se o processo especial para a comprovação preliminar desses e de
outros requisitos. Admite-se a impugnação do réu através da prova de culpa do autor. Traça-se norma para opagamento da indenização, quando haja e quando não
haja acordo entre as partes. Regula-se a suspensão, o
_Ca:ocel:imertto e· a extinção da obrigação de indenizar,
Seili ser original a idêiajâ aceita em outros países, aso~
lução é nova e certamente marcará, transformada em lei,
um passo na evolução do direito brasileiro, em busca de
maior justiça social.
Sala das Sessões, em 22 de maio de 1968. - Nelson
Carneiro.
I I - Foi seu relator na Comissão de Constituição e
Justfça o saudoso Monsenhor Arruda_ Câmara e dele são
não só o -parecer, mas igualmente o substitutivo aprovado por aquele órgão técnico, nos seguintes _termos:
"Comissão de Constituição e Justiça - Parecer do
Relator.
A indenização é um instituto que remonta aos tempos
mais antigos, como uma das modalidades das Obrigações.
Aproximadamente no ano 1745 antes da era cristã Labão indenizou Jacó, pelos priineiros 14 anos de serviços,
- dando-lhe as duas filhas em casamento e mais duas escravas. Os outros 6 anos de serviços indenizou com parte
dos seus rebanhos (Génesis, caps. 29 e 30.)
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A Lei de Moisés já a trazia, c bem pormenorizada, nos

capítulos 21 do Exacto e de 21 a 23 do Dcuteronómio,

anos antes da era cristã- 1491 a 1451, ao lado das leis
de usura, de asilo, das agentes da guerra, do salárío, do
respeito à honra, dÕ matrimônio, das colheitas, da proibição ao homem de usa~ trajes femininos e as mulheres
as do homem, das da justiça e da caridade para com as
viúvas, órfãos e peregrinos, da proibição do meretrício,
do repúdio do cuuo c sotenldaoes religiosas, dos ·aiz1mos
e primícias, da primogenia, da higiene, e tantas outras.
Entre as indenizações figuram nos teXtos citados as seguintes:
a) de lucros cessantes e tratamento médico, em caso
de ferimento em luta, que hoje consta do art. 1.583, do
nosso Código Civil;
b} pelos frutos e pelos danos causados pelos depositários;
c) pelos estragos causados na agricultura e outros
bens, pessoalmente ou pelos animais de propriedade do
indenizante;
d) pelo denoramento, indcnização paga ao pai da vítima isto se opusesse ao casamento; caso contrário, dote à
deflorada e casamento;
e) pela difamação mentirosa da esposa, após o casamento. Pelo aborto provocado na mulher alheia. Alforria ao 8>cravo por 6 anos de serviço e lesões corporais.
Em vários casos estipula o grande e mais antigo Legislador até o quantum da indenização.
Da lei mosaica passou a índenização às leis de todos os
povos, inclusive a nossa.
O projeto deve anotar a fórmula genérica de "dependentes" a indenizar, conforme procede a Leí Orgânica da
Previdência Social e seu mais reCente Regulamento -(Lei
n9 3.807/60, III,§§ 19 e 29, alíneas b e c, e§§ 3'1 a 69), pondo à margem a especificãç-ãá- de "companheira" que,
nesses diplomas legais se distingue da mulher casada só
no religioso (art. 13, § 4'1, do RegulaiTiCntá).
A fórmula genérica: dependentes é consagrada no artigo 158, II, da Constituição.
Além desses_dcpendentes, também devem ser incluídos
os menores abandonados, órfãos ou não, colocados pelos réus sob sua guarda e dependência, e ao seu serviço,
muitas vezes levados por eles de orfanatos. Juizados de
Menores e de Maternidade.
Alguns chefes de família hã que, num gesto humano e
cristão os adot:im. Outros porém usufruem os seus trabalhos durantes anos a fio e não os compensam dessa espécie de trabalho servil senão com o pão e o· teta, não
lhes proporcionando sequer a educaç-ão, embora o Poder
Público lhes forneça salário-fam"íria, ou abono e outras
ajudas. Desses até hoje,- nãO cuidaram Os legisladores,
nem mesmo o nobre patrono das concubinas, desquitadas e espúrios.
Nem se pretenda que se vai apenas premiar um estado
legal e imoral do dependente, que muitas vezes presta a
outrem bons trabalhos e colaboração.
Esta lei por outro lado, servirá de freio e contenção a
abusos que não vale a pena enumerar embora mereça ser
citado, de logo o abandono da esposa unidade só pelo
casamento religioso.
O concubinato nãO é uma situação de diieito. ~·Uma
situação de fato que pode gerar conseqüências de direito
(Alceu Fernandes, .. Reforma do Código Civil), mas que
não pode ser elevado à honra e categoria de casamento
de segunda ordem. Ele existiu entre os ramons, atê Cons~
tantino e entre os hebreus, qual forma uxória de convivência, ma:s sem honor matrimonJ.
Bem acentua o Padre Pereira de Figueiiedo:
.. Entre os hebreus as concubinas viviam sujeitas à mãe
de família e mulher principal como a sua senhora.
O enlace se constituía sem conti'ato por escrita sem dote, sem cerimônia.
Tomavam-se siplesmente essas mulheres, como mais
tarde JacO tomo1f as escravas de Raquel e Lia sem mais
formalidades.
E os filhos nascidos desses concubinatos não tinham
direito algum à s~cessão, se assim não era do gosto da
família ou da primeira mulher, porque entre os hebreus
os filhos seguiam a condição da mãe. Assim é que, para
os filhos de Jacó, havidos nas duas escravas Bala e Zelfa,
terem parte na herança, foi necessário que nísso viessem
ou concordassem Lia e Raquel". - (Padre Figueiredo,
Bíblia Comentada).
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Deus quando pediu a Abraão o sacrifício de Isaac,
chamou-o de "filho- único" de Abraão. "Toma teu filho
únicO a querii tens tanto amor, toma a Isaac e o oferece
em holocausto"_ Único, aqui, se toma por amado, nesse
sentido se chama Salomão "filho único de David" (I Paral. 29-19, Gên. 22-2), E porCj_ue era o filho legítimo.
Abraão deu presentes e doações aos filhos das concubinas e os separou de Isaac, a quem deu sua herança.
Deus porém lhes deu ãgua, comida e terra, e fez de Ismael pai de um povo numeroso. Jeffe foi excluído da herança e do lar dos legítimos (Juízes, 11-l).
A situação e amparo dos espúrios foram regulados no
Brasil, pela Lei n"' 883-49 a mais liberal e avançada do
mundo, relativamente ao amparo.
A legalização da "união de fato" foi repelida por todos os povos, inclusive recentemente na França. A III
Conferência dos desembargadores na Guanabara igualmente a repudiou como inadmissível.
Só a Rússia Soviética a aceitou, nos primeiros anos
mas os decretos do Presidium de 8 de julho de 1944 e de
15 de março de 1945, a proscreveram valando ali apenas
o casamento civil registrado.
-':: Foi restabelecida também a distinção entre filhos legítimos e.ilegítimos. Estes não têm alimentos nem investigação de paternidade.
O Estado Soviético ê que· lhes garante os alimentos
(Alceu Fernandes, I .c.).
Nossa Constituição só reconhece a família constituída
pelo casamento. E só admite o casamento civil e o reli~
gioso registrado (art. 167, e seus parágrafos).
Por isso temos combatido a inclusão da concubina na
- famíHa e na sucessão e a legalização d!i "união de fato".
Não ê possível encaixar esse "Instituto" no nosso Direito de Família, sem subverter a Lei Maior, a ordem legal e
as tradições cristãs e jurídicas de nosso País. A concubina, que não tem os laços do casamento, nem do sangue
nem do parentesco, não pode ser considerada pessoa da
família.
Outra coisa, porêm, ê o amparo às concubinas, no Di~
rei to de Obrigações, como acentua o DesembargãdOr Alceu Fernandes (!.c.)~ e como já estabeleceu a jurisprudência dos Tribunais post mortem do de cujus, a titulo de
indenízação pelos serviços e pela colaboração.
Assim, não vemos maiores inconvenientes na indenização desses serviços durar.te a vida, nos casos de despedida sem justa causa, pois que outros a têm.
M_as do conceito_de indenização é que seja temporãria,
não vitalída. Esta serí3 um eufemismo para encobrir a
"pensão de alimentos" sob o rótulo de outro nome, a
qual depende das relações de parentesco.
Tal proposição, a da pensão alimentícia, foi rejeitada
no Plenário da Câmara recentemente.
A indenização visa_ a que o ex-dependente se reajuste,
procure e encontre trabalho, não a proporcionando-lhe
vida folgada e ociosa.
Os dependentes devem ter pelo menos cinco anos de
conviVêncfa._O Professor Carneiro considera tempo inferior a esse, uma espêcie de ..estágio experimental" e "de
aventuras fugazes", naquilo que entende com as concubinas.
O amparo também deve s_er geral, desde que não conflite com _os do paren{esco legítimo- ou com este se mostre
inconciliável _(Trib. Apel. Guanabara 3-8-43; Rev. Forense n~ 96, pág. 93).
É preciso que não haja justa causa ou culpa do adtor
na ceSsação da convivênCia.
A justa causa da despedida do trabalhador fá-lo perder a indenização.
A culpa do autor, neste projeto por igual.
Há dependentes que se revelam indignos da conivência, como houve pais cruêis que executaram seus filhos
por motivos pOlíticos quais Pedro I, o Grande da Rússia
e Lúcio Bruto, instituidor da república de ROma.
Entre os dependentes ingratos eu me recordo de um
caso recente. Numa cidada do interior de.Pernambuco,
um comerciante criou um desses menores desventurados.
Ao crescer, era, porém tão má a sua conduta que o coiri"erCíS:nte o mandou embora. Mas, freqüentemente vai~
tava para pedir dinheiro ao pai de criaç-ão, porque detestava o trabalho. Cansado de tão repefidá eXplOração,
certo dia o velho negou-se ao fornecimento de mais dinheiro. Tanto bastou para que o desalmado o matasse,
·c-Omo matou, a golpes de canivete. Tal crime consternou
toda a população daquela Comuna.
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Júlio César foi api.mlia(ado por Marco Júnio Bruto,
exclamando: Tu quoque fili mi!
A6salão tentou arrebatar O trono e a vida a seu pai
David que o havia perdoado do fratricídio. Foi, porêm,
destroçado e morto por Joab na batalha de _f.(ra.im.
Vale ainda, frisar que o casamento religioso não é uma
aventura, nem simples experiência transitóría; mas um
contra_to sólido e de natureza permanente e duradoura,
merecendo, dessarte, tratamento diferente naquilo que
entende com a prova pela certidão do ato e a independência do tempo de convivência.
A Lei Orgânica da Previdência Social (art. 13, § 49 do
Regulamento, Decreto n9 60.501, de 14 de março de
1967), já dispôs neSse sentido. Diz o texto citado;
"Não sendo o segurado civilmente casado,
consíderar-se-á tacitamente designada a pessoa com
quem tenha casado, segundo rito religioso."
A Lei n9 833-49, amparou os filhos ilegítimos especialmente aos adulterinos, sob a forma mais ampla e liberal,
do mundo. Concedeu-lhes a ação de alimentos em segredo de justiça, o reconhecimento e a investigação de paternid_ade após dissolvida a sociedade conjugal, para
efeitos económicos e mais um quinhão correspondente à
metade da herança do legítimo "a título de amparo social" irrenunciável do qual só pode ser privado nos casos
em que o legítimo pode ser deserdado (arts. 49, 1'1, 2'1 e·
99), Na ação investigatória concedeu-lhes alimentos provisionais se favorável a sentença de primeira instância
(art. 59) e aplicou-lhes o artigo 1.723, do Código Civil
(art. 8•).

Ao ensejo da última votação desse diploma legal, após
a rejeição das emendas do Senado, afirmei em declaração de voto:
"Não havendo mais que dez minutos para a votação
do Projeto n"' 1.073-D que não desejo seja adiada, formulo a seguinte declaração de voto.
Concordo com o parecer da douta Comissão de Justiç-a, que restabelece os pontos de vista desta Câmara na
primeira Votação do Projeto. Assim, como longamente
expus em vários discursos, se atende ao aspecto social da
quesfãó e â-SitiJàÇão econômica dos espúrios ficando por
outro lado assegurada a situação especial que a Constitui<(do garante à família legítima, baseada no casamento
indissolúvel,
Dá-se aos espúrios o amparo social, alêm dos ''alimentos", não porém a equiparaçãojurfcfica e moral que prejudica a prole legítima._
A emenda ao art. 5.., é digna de ser aprovada e constava do meu primeiro substitutivo. Concede os alimentos
provisionaís após a sentença, faVorãvel de primeira instância, evitando assim lides temerárias e prejuízos para
os que seriam nestas acionados.
A lei que votamos tem caráter social e humano, consulta aos ditames da piedade e da caridade cristãs. Mas
resguarda também os sagrados direitos e a dignidade da
famflia legal, legítima.
É uma lei que talvez venha a ser imitada por outros
povos".
Criou-se, dessarte, um institUto novo: .. 0 Amparo Social" aos filhos adulterinos.
No presente projeto instiuiu-se um novO ••Amparo Social" em favor dos dependentes, sob o título- "A lndenização".
É mister, porém, rodear a concessão de precauções
para acautelar os interesses e os direitos da famflia legítima a paz dos lares, as reputações dos possíveis réu, e evitar açÕes temerárias e acenturas de pessoa inescrupulosas ou mesmo chantagistas.
Daí, o prazo de coritestar na inicial as penalidades por
ato temerãrio injusto, e a faculdade do juiz de conceder
as prestações por adiantamento, somente após a setença
favorável de I• instância, à maneira do ocorrente nas
ações de investigação de paternidade dos ilegítimos, prevista na Lei n\" 883-49.
Também, em defesa e proteção do menor dependente
e sob guarda de alguém que o acolheu pessoa ou entidade filaotróprica, se deve impedir que, depois de nutrido
vestido e educado, possa ser retirado pelos interessados,
sem especial aUtorização dó juiZ, e em casos excepcionais. Tal ocorre muitas vezes, para ser o adolescente explorado pelos pais ou responsáveis que o descuraram,
depois de criado por quem o amparou e protegeu ~os
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primeiros anos os mais delicados e penosos, a ele se
afeiçoando e até mais tarde, vindo u ac!otá~Jo. _ _
Essa retirada, às vezes, põe em perigo a SeguranÇa, o
bem-estar e a formação do menor.
Tendo em vista o expo-sto, parece-nos constitucion;:li o
Projeto, com Substitutivo.

Sala da Comissão.

~

Arrgda Câmara, Relator.

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
Regula a indenização aos dependentes, dá outras
providências.
Art. \9

Poderá valer-se do rito processual constante

n~"

5.478/68, a pessoa necessitada e honesta que

da Lei

sem direito a pleitear alimentos, haja vivido por mais de
cinco (5) anos sob a dependência econômica de outrem,
solteiro, desquitado, ou viúvo, e dele reclame indenização à sua mantença.
§ 111 Se a inicial nõ.o houver sido.instruída com os
documentos comprobatórios, o juiz determinará, a sua
juntada e procederá na forma dos arts. n9s 685 a 687 do
Código de Proces_so Civil. ___
-···
-·-~
§ 2Q Além da prova testemunhal poderá o jui'Z-exigi:r
outras provas complementares.
A certidão do casamento religioso do autor com o réu
prova a dependência econômica constante deste artigo.
Art. 2Q A indenização não será devida se o réu provar que a dependência econômica cessou pela culpa do
autor.
Art. 3<:> Ao fixar a indenizaçãO o juiz levará sempre
em conta as prestações alimentícias devidas pelo obrigado_ a terceiros, em CQ_T'QQ o tempo de sua convivência com
autor.
Art. 49 Salvo IJCPrdo entre as partes, homologrido
pelo juiz a indenização deverá ser paga em prestações
mensais,
Art. 59 A indenizaç5o não poderá ultrapassar o
quantum necessário para a manutenção do exdependente durante dez (10} anos.
__ .
Parágrafo único. No caso de o autor ser frp.:p,lido, "Oumaior de 70 (setenta) anos d_a data do término do pagamento das prestações determinado pela sentença definitiva, o juiz poderá dilatar o prazo e a indenização referida
neste artigo.
Art, 6<:> Se a sentença de I' instância fãf ra-vOi'ãvel ao
autor, poderá o juiz, então, determinar lhe s~am entregues, por adiantamento da indenização totaL
Art. 79 A indenizaçào cessarã:
1- pela morte de qualquer dos interessar;ios;
li - pelo cancelamento em juízo, a qualquer tempo se
a pessoa beneficiada v Ler a perder os requisitos de necessidade ou honestidade;
III- se o autor vier-a-ficar ~ob a dependência e~onó
mic'l de ten;:eiro;
IV - pelo têrmino dos prazos constantes do art. 59 e
seu parágrafo único.
Art. 89 A indeni_zaçil.o será suspensa se o indenizante
provar que perdeu as condições financeiras para continuar a pagar as prestações.
Art. 99 __Responderá por perdas e danos o autor que
demandar por espírito de malícia, simulação, capriCho
ou erro grosseiro, devendo ser reconheçido o abuso na
própria sentença que-julgar a ação improcedente.
Art. 10, Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 1 1. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1968. - Celestino Filho,
Vice-Prcsidente no exercício da Presidência. - ~Arrüda
Câmara, Relator.
Relator da Comissão
A Comissão de_ Constituição e Justiça em reUnião de
sua Turma a, realizada em 4 de setembro de 1968, opinou _unanimemente, pela aprovação do_ Projeto- n9
t .363/68, na forma do Substitutivo apresentado pelo Relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Celestino
Filho, Vice-Presidente, no exercício da_ Presidênda; Arruda Càmara, Relator; Ulysses Guimarães, Nelson_ Carneiro, Henrique Henkin, José Saly, Luiz Athayde, Raymundo Brito e Rubem Nogueira.
Brasília, 4 de setemb_ro de 1968. - Cel~C! -F1Ilio,
Vice-Presidente no exercício da Presidência; Arruda Câmara, Relator."

l l l - A Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo,
_ nos_ termos do parecer da Comissão de Redaçio, de 17 de
~utubro de 1968, e presidida pelo ilustre parlamentar ala~
goano Medeiros Neto:

"Redação Final do Projeto n<1 1.363-B, de 1968,
que regula a ldenização aos dependentes e dá outras
providências.''
Art. i"' Poderá valer-se do rito processual constante
da Lei n"' 5.478/68 a pessoa necessitada e honesta que,
sem direito a pleitear alimentos haja vivido por mais de 5
(cinco) anos sob a dependência económica de outrem,
solteiro, desquitado, ou viúvo e dele reclame idenização
à sua mantença.
§ I<:> Se a inicial não houver sido instruída com os
documentos comprob<ltórios, o juiz determinará a sua
juntada e procederá na forma dos artigos 685 a -687 do
Código de Processo Civil.
§ 29 Além da prova testemunhal poderá o juiz exigir
outras provas complementares. A certidão do casamento
religioso do autor com o réu prova a dependência econô~
mica const<lntes deste artigo.
Art. 29 A idenizaçào não será devida se o réu provar
que a dependência económica cessou pela culpa do autor.
Art. 39 Ao fixar a idenização, o juiz levará sem_pre
em conta as prestações de pensões alimentícias devidas
pelo obrigado a terceiros, bem como o tempo de sua convivência com o autor.
Art. 4" Salvo acordo entre as partes, homologado
pelo juiz, a ideni:lação deverá ser paga em prestações
mensais.
- Art. 59 A idenizaçào não poderá ultrapassar o quantum necessário para a manutenção do ex-dependente durante 10 (dez) anos.
-- Purág~rafo único. No caso de o autor ser inválido, ou
-maior de 70 (setenta) anos da data do término do pagamento das prestações determinado pela sentença definitiva, ó juiz poderá dilatar o prazo e a idenização referidos
neste artigo.
Art. 6"' Se a sentença du I• instância for favor~vel ao
autor, poderá o juiz, então, determinar lhe sejam entregues por-adiantamento, ·prestaçÕe.<; a serem descontadas
da ideniznção total.
Art. 7<:> A ideniz:J.çào cessará;
I - pela morte de quõ.llquer dos interess~dos;
TI- pelo cancelamento em jutzo, a qualquer tempo,
se a·peiisoa benefici:Jda vier a perder os requisitos de necessidade ou hone::.tidade;
III- se o autor vier a ficar sob a dependência econômica d_e terceiros:
IV- pelo têrmiflo dos prazos cantantes do <1rtigo SQ e
seu --pàrâgfãfo único.
Arr. 89 bA ü:fenização se~á suspensa· se o idenízante
provar que perdeu as condições financeiraS parà Continuar <Cpágar as prestações.
Art. 9<:> Responderá Por perdas e danos o autor que
deman-dar por espírito de malícia, emulação, capricho ou
erto gr-osseiro, devendo ser- reconhecido o abuso na própria sentença. que julgar a ação improcedente.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- -Art._ 11. Revogam-se as disposiçõeS em contrário.
Comissão-de Redação, 17 de outubro ele 1968.- Me~
deiros Neto, Presidente- Dnar Mendes~ Relator- Brito Velho.
rv~ o tumulto legislativo conseqüênte à interrupção
dos trabalhos do Congresso Nacional contribuiu para
que o Sendo Federal rejeitasse a proposição, que aqui
transitou como Projeto de Lei da Câmara n~ 162, de
1968. Posteriormente, o Senado aprovou projetas sem.e. lhantes, que não lograram andamento ou acolhida na
outra Casa ·Jo Congresso.
V - Entre 1968 ~ 1985 foi regulada na Constituição a
dissolubilid<lde do casamento, possiblitando
legalização de muitas famílias. Mas, aqui como em- todos o
países, -não obrigou, nem poderia obrigar a todos os lares
c-onstii1,1fdos irregularmente que se valessem da lei pr< . -~
gulUrizar su:J.s _situações conjugais, Isso mesma· o COngresso Nacional jâ reconheceu quando, acolhendo emenda de minha autoira, incluiu em projeto que se converteria nã Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980, como beneTiciáría do militar, "a com·pãnheira, desde que viva em
sua companhia há mais de cicno anos, comprovada por
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justificação judicial'' (Estatuto dos Militares, art. 50, s, §
3<:>, 1~). Entendo que a legislação rompeu mais um tabu,
ao assegurar à companheira o direito de pleitea.r aHmen~
tos, em lugar da forma vaga de "pessoa necessitada e honesta", que ampliaria exagerada mente o propôsito do legislador, incluindo, entre os postulantes, até empregados
domésticos, desde que houvessem vivido mais de cinco
anos sob a dependência do réu. Desnecessário será referir a jurisprudência que tem amparado a companheira
sob o eufemismo de serviços domêsticos ou pela constatação de sociedades de fato. Daí a redação dada ao art.
J<:> do projeto, para evitar que a lei vá além do desejado
pelo legislador.
v1...:... ô pr-ojeto nU o iumenta despesa pública. Não
tem qualquer vício de inconstitucionalidade_ou injuridicidade. E fará jw;tiça às mulheres (inclusive as esposas
religiosas) quando injustamente abandonadas pelos home_ns a quem dedicaram em regra os mdhore.s anos db
sua mocidade.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1985.- Nelson_ Car·
neiro.
( Ã Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. P_RESIDENTE (José Fragelli) -Os Projetas
lidos serão pu_hlicados e remetidos às Comissões compe·
tentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai lido pelo Sr. 1"Sccret(lrío.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 141, de 1985
Senhor Presidente,
O decano dos advogados brasileiros, Sobral Pinto, na
inesquecive[ concentração popular que reuniu mais de
um milhão de pes;soas, na Candelária, clamando pela
volta do voto direto para a eleição presidencial, afirmou
peremptoriamente:
"Este comício não é contra ninguém.
Ê a favor do restabelecimento do preceito conti~
do na Constituição segundo o qual todo poderemaha do povo e em seu nome é exercido."
Ao proferir esta solene frase o i\ustrec:ausídlco_reite:rava suas profundas convicções democráticas defendidas
.ao _longo dos anos c:om bravura e estoicismo.
A conduta do indivíduo que com denodo, desprendi_mento e espírito patriótico nunca vadiou em a_ssumir,
malgrado todos os riscos pessoais, a defesa dos superiores valores humanos e de justiça deve servir de.exernplo
_ ~gueles que ·.:êm responsabilidades específicas para com
o íuturo de nosSa gente,
A sociedade tomou conhecimento ontem, através dos
meios de comunicação, de est<lrrecedoras revelações, feitas pelo Ministro Antônio Carlos Magalhães, a r.s:speito
de eventos de sua gravidade envolvendo a recente sucessão presidencial. Os fatos, até então desconhecidos da
Nação, vieram a lume no bojo de uma entrevista concedida a emissora de televisão local, na noite de quartafeira, e foram amplamente divulgadas pela impfensa escrita no dia seguinte.
AQ longo de sua fala o ex-Governador da Bahia fez
graves acusações a eminentes figuras públicas do passado recente. Numa alusão ao comportamento do exMinistro Gama e Silva sustenta qu~. "era levado por
muitos ódiOs pe.~soais e, em vez de fazer as coisas devidas, fazia-as de um modo indevido", Em relação ao antigo Ministro Chefe da Casa Civil, afirma ter-lhe dito, textualmente, que a sua situação era mais grave do que a do
interpelante por ser ele conhecido como Q "Generdow",
numa clara referência às funções empresariais exercidas
pelo Sr. Golbery do Couto e Silva na Dow ChemicaLNo
que tange aos epis'6dios envolvendo a repressão à luta armada, diz terem os militares se envolvido para "de certo
modo provocar os crimes de rua", Finalmente, quanto
ao Gove-rno Figueiredo tece considerações depreciativas
ao julgá-lo um ''desastre nacional do ponto de vista político e administrativo".
Fossem estU!i as únicas revelações feitas, conquanto
graveS; poder-se~ia desprezar a sua importância para o
momento polftico atual, relegando-as ao campo hif>tóri~
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co. Ocorre que o atual Ministro das Comunicações é incisivo quanto a existência de forças, ainda presentes no
cenário nacional, dispostas a articular:. "golpe" conta a
composição político-partldária que possibilitou a eleição

do aluai Governo.
Segundo O poHtico baiano, houve pelo menos três epi-

sódios que evideqciaram a exístência de manobras com
manifesta intenção subalterna.
Em primeiro lugar, a recusa do ex-Presidente Figueiredo em apoiar, seja o nome de Aureliano Chaves seja o de
Mário Andreazza, à sua sucessão teria por motivo llnico
e exclusivo a própri~ uvontade de continuar" pois acreditava que Maluf, mesmo eleito,, ..não tomaria posse".
Numa segunda etapa, tendo o Chefe do Governo sido
informado da inexistência de;,. "base política, mifitar ou
popular para continuar", passou a desenvolver,. "uma
manobra intímidatôria" de sorte a fazer com qu~- "todos
aqueles que estavam com Tancredo" passassem a.. "apoiar o Maluf', O pináculo desta fase teria sido o discurso violento mandado proferir pelo Ministro da Aeronáutica, no dia 4 de setembro, por ocasião da solenidade de
inauguração do Aeroporto de Salvador. Segundo Magalhães, sua pronta resposta, em termos não menos contundentes, teve por objetivo abortar aquilo que, a seu
ver, constituía. "um golpe em marcha".
De tudo o mais estarrecedor é a assertiv~ "de que Figueiredo tentou articular um golpe militar contra Taocredo Neves, sob a alegação de que sua candidatura
preocuparava as Forças Armadas por ter a apoiá-la desde a extrema esquerda à direita". As gestões então realizadas teriam envolvido um expresso pedido d~. "apoio
aos Estados Unidos num cantata com o ex-Secretário de
Estado norte-americano Henry Kissinger, no- hotel
C'Ad'Oro, em São Paulo".
O atual Ministro das Coniunicações é um político experiente, de notória habilidade e competência, bem informado pelo trânsito que tem os diversos segmentos sociais e, sobretudo, marca presença no cenário nacional
em razão de sua intimidade com o poder dominante ao
longo das últimas décadas. O que hoje diz _de forma tão
enfática não pode ser levado à conta de leviandade ou de
pura imaginação criadora. Se assim fosse, não teria os
títulos necessários à elevada missão que lhe foi confiada
pelos prôceres da Nova Républica. Empenha-se em trazer ao conhecimento público _fatos que bem podem explicar as raízes_ da histórica instabilidade das instituições
democráticas em nossa terra. É de se presumir que tenha
querido dar notoriedade não tanto a fatos isolados ou
episódios insólitos mas, sobretudo, à existência de sinistras forças retrógradas, cujo fim último ê sempre o de
perpetuar a inigUidl!de e o privilégio.
Constitucionalmente,- cabe ãos Ministrõs de Estado
auxiliar o -Presidente da Rêpliblíci a Coridu:Zír politicamente a Nação. Num regime presidencialista que concentra as atribuições inerentes à Chefia de Estado e do
Governo num únícO órgão, assUme o cargo m1ilísterialimportância singular. Quando fala e não é desautori~ado
ou desmentido expressa uma opinião acatada pelo Primeiro Mandatário: r;: o próprio Poder Executivo que está a revelar seu pensamento, sua percepção d_os problemas nacionais.
Fel tas estas considerações sobre o significado que julgo ter o pronunciamento político das autoridade executivas, cabe tecer algumas ponderações quanto ao papel do
Poder Legislativo em relação ao tema.
É o CongressQ Nacional, por excelência, corpo Poiitico da Nação. Basicamente, exerce três funções típicas: a
parlamentar, a legislativa e a d_e_fi_scalizar. Qualquer uma
delas presume e pressupõe a possibilfdade de ser informado da forma maís arripla e absoluta possíveL Quando
uma tarefa é acometida a alguém, é implícito a outorga
dos meios necessários à Sua consecussão. Assim, também
~ relação ao Legislativo, a Carga Magna concede, ora
de forma explícita ora_de forma implícita, os instrumentos imprescindíveis à realização de sua missãô iristitucio."
na!. A fim de que possa eXpressar a. uvontade geral" no
tocante a determinado tema, assunto ou episódio de relev_ãncia para o fut_uro do pov,g, facult11-se a~_~q_m~_ocação
dos Ministros de EstadQ, .. para prestarem pessoalmente,
informações acerca de assunto previamente determina-

do". (Art. 38 C.F.)

Ó MinistrO AntÔrÍiÕ Carlos Magalbães, conforme tivemos ocasiões de explanar, concedeu entrevista televisada fazendo graves advertências sobre Os perigos que.
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correm as instituições democràticas; Chegou mesmQ a
recomendar, do ponto de vista político:
-'-'Na medida em que se queira apressar detenninadas reformas- até indispensáveis, como é o caso
da reforma agrária - deve-se apresentá~las dentro
de um contexto em que eles sofram a menor discussão possível na ocasião de apresentação."
E, do ponto de vista administrativo:
, "Os ministros militares, hoje, falam, pelas ~uas
cõiporações, em a-ssuntos até de greve. mas acho
que ministro militar nãõ deve falar, a não ser raramente. Até porque pode tumUltuar os prõCCssoi de
evolução política."

De todas as matérias que hoje ocupam a atenção congressual a mais delicada, se não a mais importante, é
aquela que diz respeito à restauração da soberania popular, vale dizer do regime democrático na sua plenitude.
Estamos ainda vivendo uma situação híbrida, cheia de
indefinições e incertezas, que demanda, por isto mesmo,
uma postura firme e contundente do Poder que detém a
legitimidade da representação popular direta. Esta a missão que o momento histórico impõe ao Parlamento. Todos aqui, creio eu, estão empenhados na consolidação de
institt.i"íções e mecanismos que inviabilizem, para sempre,
um retrocesso às trevas. Para tanto, é necessário ouvir,
sempre, aqueles que, investidos de autoridade e deresponsabilidade, tragam a lume informações, dados e elementos esdarecedores de situações capazes de engendrar
perigos à causa democrática.
Pelas razões expostas, com fulcro no mandamento
constitucional e arrimado no artigo 418, inciso I, do Regimento Interno da Casa, atento ao indeclinável dever
que me impõe o mãhdato de representante do Estado de
Minas Gerais, requeiro a V. Ex~ seja submetido à apreciação Plenária, cQm a devid_a urgência, o presente Redido de convocaçã-o do Ministro Antônio Carlos Magalhães a fim de que esclareça todos os temas abordados na
entrevista televisada de 12/06/85 e atinentes à estabilidade político-institucional do País,
Sala das Sessões; em 14 de junho de 1985~- Itamar
Franco.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requerimento lido será publicado e posteriormente incluído em
or-dem do J?ia_ nos termos regimentais.

O Sr. Helvídio Nunes- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, pela ordem.

QSR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:::-_
Desejo encaminhar ao_ Poder Executivo, por intermédio da Mesa do Senado Federal, um requerimento de informações. Ac.ompanhado de ligeira justificação, o requerimento está vazado nos seguintes termos:
Na forma do art. 239, item I, alínea a, do Regimento Interno, solicito seja encaminhado ao Poder
Executivo, através do Senhor Ministro-Chefe do
Gabinete Civil, o pedido de informações abaixo relacionado:
1)" qua1 a dívida externa, contratada oU autorizada, de cada Estado e de cada Munidpio, bem assim das respectivas autarquias, empresas de economia fuisfa oU fundações, realizada com base no art.
42, item IV, da Constituiçã:o; - -- - ~
2) qual a díVida externa, contratada ou autorizada, de cada Estado e de cada Município, assím
tambêm das respectivas autarquias, empresas de
economia mista _ou fundações, realizada com base
na Resolução n9 63, de 21 de agosto de 1967, do
Banco Central do Brasil.
A justificação Sr. Presidente, está assim redigida:
Justificação
Compete, privativamente, ao Senado Federal
(att: 42, ifem -IV, da Constituição)~. "autoiizar-empréstimos, operações ou acordos externos, de qualqUer natUreza, de intereSse dos Estados, do Distrito
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Federal e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal.
Entretanto, alguns Estados e Municípios, através
das respectivas autarquias, empresas de economia
mista e fundações, realizam operações externas ao
ampa:ro da Resolução n9 63, de 21 de agosto de
1967, do Banco Central do Brasil, sem que esses
contratos sejam fiscalizados_ pelo Senado Federal.
A citada resolução permite que entióades estaduais e municipais realizem operações financeiras
_e;<.ternas - repasses - e, de um modo geral, tais
operações, além de ap_resentarem condições desfavoráveis (spreads mais elevados), representam compromisso de um exercício para resgate em prazos de
amortizações relativamente curtos. Este, inclusive,
tem sido o entendimento do Banco Central do Brasil (item III, Resolução n9 345, de 13 de novembro

de 1975).
Sala das Sessões, em 14 de junho de 1985.- Helvídio
Nunes.

O SR. PRESIDENTE

(Jos~

Fragelli) -Concedo a

palavra ao nobre Senador FábiÕ Lucena.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs_. Senadores:
Venho de cheg11r, Sr. Presidente, do Cartório de Audiências da 4• Vara Criminal do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, aonde compareci atendendo a convite
judicial do Meritíssimo Juiz Titular daquela instância judicial, para prestar depoimento, arrolado na condição de
testemunha, e em atendimento a uma carta precatória
expedida pelo Egrégio Tribunal do Estado de Rondônia,
nos autos de uma queixa-crime movida pelo Chefe do
Gabinete Civil do Governador de Rondônia, contra um
Deputado Estadual.
O Oficio do Meritíssimo Juiz mencionou o art. 32, §
79, da Constituição Federal, que preceitua:
"As prerrogativas processuais dos senadores e
deputados arrolados como testemunhas não subsistirão, se deixarem eles de atender, sem justa causa,
no prazo de 30 (trinta) dias, ao convite judicial."
Assim, Sr~ Presidente, um Senador da República, convidado por um Juiz, apresenta-se, no cumprimento do
dever civil e cívico de colaborar com a Justiça, para prestar depoimento nos autos de uma queixa-crime que corre
no longínquo Juízo do Estado de Rondônia.
Um membro do Congresso Nacional, que tem prerrogativas processuais e ainda assim acha de seu dever, de
sua p_brjgação, no cumprimento de seu dever de cidadãO,
comparecer, como compareci, à presença do Meritíssimo
Juiz Titular da 4~ Vara Criminal do Tribunal de Justiça
do Distrito Federa) para prestar, como prestei, faz meia
hora, depoimento, na condição de testemu12ha.
E uffi General de Exérciiõ, atualmente Comandante
Militar da Amazônia, que não tem qualquer prerrogativa constitucional ou legal, é convidado, ou me!ho_r:, é intimado ---: é o que díz o Código de Processo Penal - a
prestar depoimento perante uma Delegacia de Polfcia do
Es_tado do Rio de Janeiro, que formaliza o inquérito pO.:
licial para apurar o assassinato, em situação misteriosa; nebulosa e inesclarecida, de um joi'nalista, e esse ilustre
General, por todas as maneiras, urde meios caminhos
para desatender à intimação l~gal do Delegado de Polícia, que funciona, como todo o inquérito, como auxiliar
de Justiça.
Desejo manifestar iri.inha estranheza, Sr. Presidente,
diante desse comportamento do Sr. General Octávio
Medeirps; que, tendo recebido, tendo sido deprecado, na
forma da lei, sai de Manaus, onde reside e empreende
viagens ao interior da AmaZônia, à guisa de exercer atri~
buiçôes fiscalizadoras e supervisoras iflerentes à condição do seu relevante cargo; à_guisa de exercer essas
atribuições o"que~estâ fazendo, em verdade, é buscando
meios de escapar à ação da lei.
Ora, Sr. Preside.nte, devo louvar a atitude de outro General, o General Newton Cruz, que, igualmente intimado pela autoridade policial cOmpetente, se apresentou à
Del!!gacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro e, na
condição testemunhal, respondeu às perguntas que lhe
for~_ formuladas pelaoautoridade policial. E se disse ou
não a verdade, não.D_le compete perquirir. Mas devo Iou-
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var a atitude do Sr. Newton Cru~. de quem provavelmente, me transformei no mais renitente adversário, nos
tenebrosos tempos da agonia· do regime autoritário,
quando aquele General, exercendo o Comando Militar
do Planalto, semeava o terror e a mazorca sobre o Distri-

to Federal. Devo louvar, repito, porque o General Newton CrUz, desnudado do cargo, intimado dentro da lei,
atende à intimação e apresenta-se ao de_legado.
E com veem_(;ncia, Sr. Presidente, que não me poderia
faltar neste momento, devo estranhar- aliás, _estranhar
não, porque surpresa alguma me traz - devo condenar
o comportamento do Comante Militar da Amazônia,
General Octávio Medeiros, que se está furtando ao seu
dever de cidadão, ao seu dever cívico de contribuir para
que se possa promover a ação da Justiça.
Cabe indagar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se no
estado de direito, a ConstituiÇão Federal, desacatada por
parte dos Membros do Congresso Nacional, uma vez
que, conforme a lex legis, as prerrogativas processuais
dos Senadores e Deputados arrolados como testemunhas
· não substituirão se deixarem Qe atender, sem justa causa,
no pra~o de 30 dias, ao convite judiCial, cabe indagar que
conseqUências adviriam par·a··os membros do CongresSo
Nacional o desatendimento às normas impositivi:ls, imperiais e coercitivaS-da Constituição do BrasiL As conseqU:ências sabemo-las; cessada a prerrogativa, os
Membros do CongreSSO Nacional ficam sujeitos à legislação penal ordinãria, podendo, inclusive, o jtiiz, no
cumprimento da leí penal, mandar intimar sob vara.
uma vez desobedecido o mandamento da CQns.tiU.fição, O
Deputado ou Senado_r que o desobedeceu. Só assim se
entende o funcionamento do estado de direito, que é o
estado das leis. Não fosse assim, n"ão seriam prerrogativas que a Constituição asseguraria aos Membros do
Congresso Nacional; seriam privilégios, e o que é piõf:
seria irresponsabilidade e o que é bem pior, seria impunibilidadc.
Ora, Sr. Presidente, no corredor da 4" Vara Criminal_
jâ me encontrava com o Deputado Orestes Muniz. Deputado Federal pelo Estado de Rondônia, e indagava àquele cqlega do Congresso os motivos de sua presença
num cartório crímín.ãl do Di~trito Federal. O ilustre Deputado pelo Estado de Rondônia me respondeu;. "i:stou
aqui fazendo o mesmo que você está fazeildo, isto ê,
atendendo a um convite judicial que me foi enca.iiiinhado, na forma da ConstituiÇão Federal",
. O General Medeiros, ontem, estava em Tabatinga, De
Ma naus a Tabatinga, são 2100 quilómetros lineares, que,
percorridos de av~ão tipo Boeing, demanda uma hora e
quarenta minutos de vôo. De Tabatinga, o GeneralComandante Militar <la Amazônia pode desl~car-se para
o Estirão do Equador, lá nos confins da Pátria, confins
que a Pátria nem, sequer, sabe que existe. E do Estirão
do Equador, nos aviões da Força Aérea, pode ele cruzar
todo o centro.-verde da Amazônia e desem_barcar. t;..ITI Belém do Pará, jurisdição do seu Comando. De Belém do
Pará. p"ode ir a Paragomin3s, o grande MunicíPiô' paraense que tem um pouco do__ ~.r_â, um pouco de Goiás e
um pouco de Minas Gerais e que ainda eStá Sób a juds~
dição de comando do General Octávio Medei_roª1_ e assim, como um acrobata, como se· fosse a Amazônia Um
circo sem teta, como definiu, certa vez, ·um poeta; fica.i'á
o General Octávio Medeiros pretextando o cumprimento de .sua missão de .comando, fazendo inspeções enquanto a carta precatória jazerá atê, talvez, se deixar
cobrir de teias de aranha nas gavetas da repartição policial competente do Estado do Amazonas.
· Ora, Sr. Presidente, o Código Penal define bem os çri- .mes contra a administração da Justiça, contra a desabe- diência judicial. E o Estatut.o dos Militares cpnfigu~a.
com ex.atidão, o ilícito da indjsc_iplina. Corri eSsas Suas
fugas, permanentes, de Manaus para Tabatinga, de lã inclusive para a Pedra de Cucuí, lã no fim· do mundo, fronM
teira do Brasil cem a Venezuela, que era para onde Floriano Peixoto deportava os seus _a_dversãP.os, daí a alocução... ir para às cucuias," isto é, ir para Cucuí, fronteira do Amazonas brasileiro çãm a Venezuela- ao saíi' de
Cucuf, nada impede o General Medeiros, de visitar, um a
um, os onze Municípios cónsid<:::rados zona de segurança
nacional do grande e portentoso Estado do Acre .. Enquanto isso ocorre, prejudicada fica a adnünisiração da
Justiça, configurada fica a desobediência judicial e, cristalinamente, descrito fica o ilícitO da indisciplina· milifar,

da violência que se comete contra a hierarquia do Exérci_to.
Por conseguinte, Sr. Presidente~ se um Senador daRepública, se um Deputado Federal está obrigado não apenas pela Constituição e pela Lei mas, sobretudo, pelo seu
dever de cidadania, a cooperar como testemunha com a
Justiça, e faz poucas horas- repito- comparecia à 4•
Vara Criminal do Distrito Federal, na condição de testemunha, onde prestei o depoimento que me foi formulado
pelo Meritíssimo Juiz, por que- pergunto ao Senadopor que um General, no caso o General-Comandante
Militar da Amazônia, escamoteia as leis, imitando as sinuosidades liquidas dos rios amaz.ônicos, notadamente
dos rios Juruâ e Purus, torna-se sinuoso nos seus vôos e
percaminhos e não se digna a fazer o que fez o General
Newton Cruz, no Rio de Janeiro? Não se digna a, no
cumprimento da lei, apresentar-se à autoridade policial
competente que o intimou a prestar, como testemunha,
esclarecimentos no rumoroso affaire Alexandre Von
Baungarten.
Seguramente, Sr. Presidente, o Sr. Ministro do Exército General Leónidas Pires Gonçalves não haverâ de permitir que o General Octávio Medeiros estabeleça trapézios na Região Amazônica, como um trapezista que-salta
por sobre a vertente dos grandes rios, por sobre os seus
talvegues, por sobre as suas baías, por sobre os seus furos, igapós e igarapés, não haverá de permitir o Sr. Minlstro do Exército que um seu subordinado se furte ao
cumprimento da obrigação de apresentar-se ao chamamento de um órgão auxiliar da Justiça.
Atente bem, Sr. Presidente, para o grave precedente
que se está estabelecendo quando o estado de direito não
completou nem sequer 90 dias, neste País; atente bem,
Sr. Presidente: um Senador da República, que tem a
prerrogativa de mandar, de marcar o local em que deseja
ser ouvido, podendo esse local ser, inclusive, uma dependência do Congresso Nacional, colocar-se nesse local,
em seu gabinete, por exemplo, à disposição da autoridade judiciãría, um Senador da República e um Deputado
Federal, no cumprimento do dever de cidadania, se apresentam, como te,stemunha, ao Juiz Titular da 4" Vara
Criminal do Poder Judiciário da República, porque demissível ad nutum pelo Presidente da República, cujo ú~
nico privilégio é a confiança de que goza ou pode deixar
de gozar e~ relação ao Presidente da República, se escusa, se recusa a colaborar com a Justiça!
Assim, Sr, Presidente, ao louvar a atitude do General
Newton Cruz que, de pronto, sem vacilar, apresentou-se
só, inclusive sem companhia de advogado, ao Delegado,
à autoridade constituída para apuração de um delito~ de
um crim·e contra a honra e não foi nem a um Juiz, mas a
um Delegado de Polícia, um seu colega ...
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V, Ex" um aparte, eminente colega?
O SR. FÁBIO LUCENA Com m.u!~? pr~~er.

Pois não, Sr. Senador!

O Sr. Luiz Cavalcante- Foi um aniigo meu, funcionário ~deste Senado, quem, meses atrás, me ditou esta
sentença, de um compatriota seu chamado Antônio Vieira~A sentença foi a seguinte, está no meu caderninhQ:"Os ~ríncipes sempre têm quem sirva mais depressa aos
seus apetites do que à sua honra", Mas aos apetites de
nenhum Príncipe desta República, o bravo Senador Fábio Lucena servirá mais depressa do que à sua honra.
Meus parabéns, meu emmente colega!
O sii. FÁBIO LUCENÃ- O apÚte de V. Ex.• e'ncerra, põe termo ao ·meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• já está
com o seu tempo esgotado. Solicito que Conclua seu pronunciamento.
O SR. FÁBIO LUCENA - Encerra, repito, põe termo, põe Jlf!l. ao meu pronunciamento, nobre Senador
Luiz Cavalcante, porque, ~-meSmO... "
O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex." uma brevíssima intervenção?
O_SR. FÁBIO LUCE~A- ... Padre viC:ira a que V.
Ex' se re(ere.~.e.a.citãção ·que ·vou fazer, V. Ex• vª"i encoritrar hO primeiro Sermão d~ "Visitação de NosSa Senhora", nos. "Sermões". do Padre Vieira, e01 IS volu-
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mes, editado por Lello Irmão, em Lisboa, no ano de
1941 déclarou;_ ..As leis não são boas porque bem se fazem e, sim, porque bem se cumprem",
Ouço V. Ex•, nobre Senador Helvídio Nunes.

O Sr. Helvídio Nunes- Peço desculpas a V. Ex.•, por
intervir no seu diScurso, sobretudo na hora em que V.
Ex• recorre às luzes de Vieira para encerrar o seu pronunciamento. Mas é que eu gostaria que ficasse bem
explícito, no seu discurso. na sua denúncia, que esses fatos estão ocorrendo, não na Velha, mas na Nova República.
O SR. FÁBIO LUCENA- A sua intervenção, nobre
Senador H_elvídio Nunes, me coloca acima da Nova e da
Velha Repúblic8.s, porque aquele que clama por justiça,
como V. Ex•, não deve situar-se na conveniência do tempo ou no desabrochar das circunstâncias desta ou daquela época. A Justiça deve existir na Velha, na Nova, na de
ontem, na de hoje e, sobretudo, nas Repúblicas de sempre. Porque a Justiça, Sr. Senador Helvidio Nunes, existe
pllra repetir aquilo que Carlos Lacerda, na monumental
tradução do Hamlet, dizia sobre o poeta inglês;."- Esses vc·rsos"- isto é, a Justiça """7. "foram feitos para ser
recitados. inclusive. por idiomas desconhecidos e para
povos ainda não nascidos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragellf) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha. (Pausa.)
S. Exf está ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Américo de Souza. (Pausa.)
S. Ex• está ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.--

0 SR. HELIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.:
_
Tenho notado, nos últimos dias, na imprensa televisada, falada e escrita, certa preocupação com o que fazer
com os Senadores eleitos em 1982, ante a possível convocação da Constituinte de 1986.
O bravo e valente Senador Fábio Lucena, que é da turm·a de-S2,jã se decidiu até mesmo a encurtar o seu mandato legislativo pela metadê para acabar com essa preocupação e essa sofreguidão de certos cfrculos altos, mê- dias e baixos da política brasileira, com relação a presença dessa turma de 82.
Soube, também, que o eminente Presidente da República José Sarney, que não foi da turma de 82, sugeriu
-talvez se lembrando dos famosos vestibulares das universidades brasileiras - que na cédula a ser oferecida
aos eleitQr~. rio pleito de 86, se incluísse um quadradinho, através do qual o eleitor de 86 manifestaria a sua
concordância ou a sua discordância com a presença, na
Constituinte, dos Senadores de 82. Se, por acaso, o eleitor não quisesse a presença do Senador de 82, ele colocafia.nõ quadrado correspondente a sua decisão e, se concordasse, da mesma maneira, aporia o seu traço. E assim
se poderia admitir a presença dos Senadores de 1982 à
Constituinte de 1986.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu acho que antes de
se preocupar com a presença desses Semidores eleitos direta e livremente pelo povo brasileiro nas eleições de
1982, no processo da Constituição de 1986, se deveria
atentar mais para essa estapafúrdia constituição de uma
comissão de constituinte biônico, que o Presidente da
República qtier.meter pela goela do Congresso Nacional.
Oúço, pelos jornais, qüe já se chegou atê a desencavar__
um baú do faleCido Presidente Tancredo Neves, para lã
se·encontrar uma relação de 33 nomes que seriam os indigitados para ocuparem um lugar nessa comissão ·constitucional que, antes da çleição da ConstitUinte, vai tedigír O projetO da constituição a ser conSiderado e aprOvado em 1986. Acho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
isso .é muitO ·mais ·absurdo, muito mais· estapafúrdio,
mui to· maís estràm bótico· do que a presença, Dessa Cons.titU"inte, de quem foi regulªrn:tente_ele_ito pelo povo . .I~o
dem di~er: mas essa comissão apenas informará a COns-titll;inte, apenas dará um anteprojeto; fará uma sugeStão,
uma proposta para a Constituinte de 1986. __ Mas eu entendo que não. Porque toda a Constituinte, se prevalecer
esSa Tdéi:f do- Senhor Presidente da República, toda a
COriSfifuinte Vã.T basear a sua d!scussão e a sua decisão
em torno d.o que foi colocado ou não foi colocado por
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essa Comissão de Constituinte biónico._Tudo vai seresolver a saber se a Comissão, presidida pelo Sr. Afonso
Arinos, teve razão cm colocar determinado artigo, ou se
a Comissão, presidida pelo Sr. Afonso Arinos, teve razão em n1lo colocar aquela disposição. Acho isso, Sr~
Presidente, uma fraude, um absurdo que não deve ser tolerado.
O Senhor Presidente da República não tem por que
nomear essa comissão, até porque ela não tem o menor
amparo legal. Quem tem que votar a nova ConstituiçãOBrasileira não ê nem o constituinte de hoje. Segundo se
sabe é o constituinte de t986, e ele nào tem por que encontrar o prato feito. Quem tem que fazer o prato,· qUem
quiser colocar arroz coloca, se quiser colocar feijão coloca, se quiser colocar caviar coloca, mas quem tem que fazer o prato da Constituinte são os constituintes a serem
eleitos em 1986. Não aceito, portanto, Sr. Presidente-,
e vou logo manifestando a minha opinião- se, por acaso, eu for incluído nessa Comissão congressual da Constituinte- se é que os Senadores de ]_982 serão iitcluldos.
Eu irei me bater para que não se leve em conta, para que
se repudie completamente o projeto~ anteprojetO OU-proposta elaborado por essa comissão de constituinte biônico, que o Senhor Presidente da República deseja decretar. O constituinte de 86 deve ser livre, soberano, autônomo. Dev_e ser ele próprio quem vai escolher os meios,
os modos e o processo pelo qual ele vai escolher a Constituinte. Nós estamos reformulando_ a vida partidária
brasileira, estamos dando possibilidade de um surgimento de inúmeras outras agremiações político-partidárias, e
são essas agremiações poHtico-partidárias que vãO dizer
qual o caminho a ser tomado pelo Brasil com a sua nova
Constituição. E nunca, Sr. Presidente, uma comissão,
por maís ilustre que seja, de juristas, de so-ciólogos, disso
ou daquilo, dois ano-s antes vai dizer o que essa Constituinte deve ou não deve apreciar.
O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex' um parte?
O SR. HtLIO GUEIROS - Acho isso um absurdo,
Sr. Presidente e Srs_._SenadQfes. Acho que o Presidente
da República não deve levar a frente esse seu projeto.
Concedo o aparte ao ilustre Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Hélio Gueiros,
eu concordo plenamente, integralmente, totalmente com
V. Ex• com esse argumento que faltava ser expedido ainda aqui no Senado Federal. Concordo plenamente. Não
me convencem, apesar do meu encurtamento, do meu reconhecido encurtamento intelectual.~
O SR. Hli:LIO GUEIROS -

Não apoiado.

-O-Sr-.-Fábio-Lucena ---~ ..-não--mr:-cgn-v-encem-9S--famasos exemplos que se apresentam, no que pertinem às
constituintes, que já houve en1 nosso Pais, quando comissões extra-Assembléia Nacional Constituinte, cito,
verbi gratia, a famosa ComissãO do Itamaraty, que o fere~
ceu em 1934 subsídios àquela Constituinte. Não me convencem esses exemplos, por constarem da tradição da
História brasileira devam ser copiados na atual "fase da
nossa evolução político-institucional. Não me convencem, Sr. Senador, por um simples motivo: a Constituinte
não foi nem sequer eleita. Uma Comissão de Notáveis,
que são notáveis- eu n-ão-OTsCiitO- a- extraordináría
notabilidade dos juristas, dos jurisconsultos, dos juSperitos, que poderão compor essa corilísSãó, Extracongresso
Nacional e extra-Assembléia Nacional Constituinte.
Mas por que é que homens tão ilustres não se candidatam à Assembléía Nacional Constiúiínte?
O SR. HtLIO GUEIROS- Estou de pleno acordo.
O Sr. Fábio Lucena- Ora, Sr. Senador Hélio Gueiros, essa comissão constitufnte deve ser escolhida pela
Assembléia Nacional Constituinte-, a ser ainda eleita pelo
povo brasileiro. Essa comissão Constituinte, então, elabomria. Porque 600, 700 constitUintes não vão poder,
evidentemente, sentar-sea uma mesa, a não ser que fosse
em um estãdio de futebol -porquanto nem na Câmara
dos Deputados, onde se reunirá presumivelmente, forç_osamente a Assemblêia, não há lugar para tantos constituintes. eles não vão poder, até pela natureza das coisas,
não irão poder elaborar todo um projeto de Constituição. Então, uma Comissão composta de constituintes
ilustres, que serão eleitos pelo povo brasileiro e designada pela futura Assembléia Nacional Constituinte, é

quem apresentaria a ossatura, o esboço do projeto de
Constit_u_ição, cuja organicidade seria então formulada,
concretizada pelos demais membros da Assembléia Naciop;J_Constituinte_. Esse_é o processo lógico, o pr-ocesSo
racional a ter que ser obedecido, porque a constítuição
sobretudo, nobre Senador Hélio G_uei_ros, tem que atender à realidade social que a Nação deseja ver inscrita no
seu pacto fundamental, a que se chama de Constituição.
Se não for assim, Sr. Senador Hélio Gueiros, eu antevejo, sinceramente, mais uma Constituição sem os necessários requisitos de autenticidade_, como (nautênticas foram as Constituições que só resultaram em profundos
abalos institucionais -para O nosso País. Meus parabêns,
sinceramente, pelo pioneiro e indispensável discurso de
V. Ex•. ao qual permita-me apresentar-lhe a minha modesta, mas sincera e. até comovida solidariedade.
O SR. Hl!:LIO GUEIROS - Muito grato, eminente
Senador Fábio Lucena, pela valiosa e extraordinária solidariedade a esse meu pensamento. V. Ex• disse bem
quando o classificou de pioneiro, porque esperei durante
muito tempo que vozes mais autorizadas, mais credenciadas, mostrassem o total absurdo que se estâ pretendendo fa,zer no Brasil. Se essa comissão vai ser escolhida
Pelo Presidente da República e se vai ter condições delegitimidade pa-ra que um projeto dela seja apreciado pelo
Congresso Nacio~al, então seria o 'caso de se perguntar
por que ela não se- reúne logo e manda o processo para
este atual Co_ngresso? Se tudo vai ser feito de acordo com
a realidade atual, com as correntes atuais, com o pensamento atuaJ, nada impede que essa comissão faça ime-diatamente a sua reunião, envie para este Congresso e
dentro de 2 ou 3 meses estaria tudo resolvido. V. Ex•
sabe que se fizesse isso seria inautêntica, seria ilegftima,
mas a mesma coisa vai-se fazer se se fizer a Constituinte
em 86, baseada nas idéias; nos pensamentos, nas omissões dessa comissão biônica que o Presidente José Sarney quer formar.
O Sr_. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. Hli:LIO GUEIROS -

Pois não.

__ O Sr. Octávio Cardoso - Concon;:lo consigo, nobre
Senador; e acho que V. Ex• enfoca um assunto muito
importante. Não penso que os Senadores eleitos em 82,
como é o caso de V. Ex•, do Senador Fâbio Lucena e outrOS, tenham menos autenticidade para· atuar na Constituinte do que qualquer dos membro-s desta comissão designada pelo Senhor Presidente da República. V. Ex' hoje, como os demais Senadores, tem poderes, uma vez obtendo o número mínimo de assinaturas e uma vez que
convença o Congresso Nacional, para emendar a atual
ConstilU_içãO; com-o terão poderes para vistoriar as suas
teses, as suas emendas, na futura Constituição a ser elaborada por uma Constituinte. Acho que constituirá um
certo exagero dizer que os Senadores de 1982 não foram
eleitos contemporaneamen'te com as aspirãções da êpoca
da Constituinte, porque se poderia contrapor que o ilustre e futuro Presidente desta comissão, o ex-Chanceler
Afonso Arinos, talvez tenha mais compromissos com os
princípioS, de que o seu avô colocou na Constituição em
que atuou; talvez tenha ele mais vinculação sentimental e
compromisso com os príncípios que o seu pai, que também exerceu essa função, colocou em anterior· COn-Stituição, e talvez tenha mais compromissos com o passado, do que V. Ex• com os passados eleitores de 1982, tendo V. Ex' a seu prol, a circunstância de haver sido eleito,
de ter investidura democrática, enquanto os membros da
comissão têm apenas a investidura d3. nomeação.
O SR. HtLIO GUEIROS - V. Ex' focaliza um aspecto que pode ter um pouco de pessoal e, não vou dizer
que seja de mau gosto, mas talvez alguém possa se sentir
melindradO, mas de fato V. Ex• estâ dizendo uma verdade que precisa ser dita. Eu não vou, absolUtamente, desconfiar da capacidade, dos méritos, da lucidez do eminente constitucionalista, mas há uma presunção de um
certo -desajustamento de S. Ex• à realidade nacional do
nosso Brasil de hoje.
Se está havendo es__ta preocupação de se eleger uma
Constituinte, e não se fazer essa nova Constituição pelo
atual Congresso, não tem o menor sentido que Se vá descobrir cabeças, sentimentos, pensamentos um pouco
fOra da realidade brasileira. Não vou dizer que ele não
tenha condições -ele e os seus outros companheiros-
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de se _\'Írem outra vei. credenciados pelo povo brasileiro,
mas nesse caso, é como sugere o Senador Fâbio Lucena:
que eles se apresentem ao eleitorado constituinte brasileiro, apresentem suas candidaturas, vão para ãs ruas
discu.tir suas idéias, expor seus pensamentos c, em
função dessa sua pregação, recebam a delegação e a missão de constitucionalistas brasileiros. Mas sem fazer
nada disto, dentro dos seus gabinetes fechados, refrigerados, se reunir esta comissão e, em 1985, lavrar um anteprojeto, para apenas em função do mesmo, ser apreciado
pelos futuros constituintes, Sr. Presidente e Srs. Senadores, acho que vamos começando muito mal esta forma de
processo dessa nova Constituição.
De modo, Sr. Presidente, que eu faço daqui um apelo
ao Senhor Presidente José Sarney, para que acabe com
essa ídêia da comissão de CoitStituinte, até porque, na
nomeaÇão desses constituintes, Sua Excelência já estará
dando um tom que talvez não seja o que a sociedade brasileira vai querer. I: evidente, por mais que S. Ex' queira
ser isento, Unparcial, que o homem, como já dizia Ortege
y Gasset, é o homem e suas circunstâncias. Ele naturalmente escolherá os homens, as autoridades jurisconsul~es, de acordo com o seu pensamento, com a sua estrutura, com as suas condições intelectuais, psíquicas, morais,·
políticas e religiosas, quando quem deve escolher, é povo. Sua Ex.celéncia não deve usurpar ao povo, o direito
de escolher livremente os seus constituintes, porque a
verdade é que se se fizer um anteprojeto, tudo vai ficar limitado, delimitado ao que essa comissão previamente já
determinou. E isso seria, a meu ver, uma frande comple-ta às aspirações do povo brasileiro, que espera ter liberdade e autonomia para escolher livremente os seus constituintes.
O Sr._ Mário Maia -

Permite--me V. Ex• um aparte?

O SR. Hli:LIO GUEIROS -

Com prazer.

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Hélio GueirOs,
não podia ser mais feliz a colocação que V. Ex• faz neste
momento de perplexidade que vivemos. A própria natu..
reza desta Casa e, por ampliação, do Congresso N acio-nal, es_tá a indicar _o_ bê-a~bâ do problema. Quando nós
fomos eleitos e aqui chega-mos, encontramos logo no jnf..
cio de nossos trabalhos parlamentares, a organização
para o seu funcionamento se constituindo através de comissões chamadas comissões permanentes. Quando essas comissões permanentes não preenchem as necessidades do cotidiano, nós nos constituímos em comissões especiaiS para dar solução a todos·os problemas que não
estão previstos naquelas comissões chamadas permanentes. E, entre essas comissões, já existe atê a clássica Com!~são

de Constituição e ~lu~t!ça. A ~o!acaçãõ de V. Ex•

é perfeita. Não se pode andar com o carro adiante dos
bois. Há que se convocar a Assembléia Nacional Constituinte e, esta é que adquirirá o poder constituinte de estabelecer como ela deva funcionar. Então, nomeará uma
comissão para criar os elementos fundamentals, a linhamestra, a colun_a dorsal, o esqueleto da estrutura da nova
Carta Constitucional que se há de fazer, do novo pacto
que a Nação deve fazer com o Estdo. Quanto à legitimidade ou não daqueles Senadores que foram eleitos em
1982 para as duas Casas do Congresso Nacional, entendo, também, que é um artíficialismo, que estão colocando em dúvida o Poder Constituinte ou_não desses Senadores. Acredito que aqueles que foram eleitos pelo voto
livre, direto e secreto do povo brasileiro e que vieram
para as duas Casas do Congresso Nacional representar,
respectivamente, o povo e os Estados de origem, esses já
trazem, na sua origem, o Poder Constituinte permanente, como foi dito aqui pelo aparteante anterior a mim.
Esta capacidade que temos de emendar a qualquer momento, por iniciativa dos Parlamentares, a Constituição,
ela nos dâ capacidade, também, do Poder Constituinte
maior, de criar mais artigos; pai'ãgrafos, inaiS itens e
mais incisos. E ainda m·ais, acredito que tenha acontecido, pelo menos com aqueles que eram da Oposição, o
que aconteceu no Estado do Acre. Na campanha de
1982, na plataforma de nossos argumentos políticos, no
programa que defendemos, estava incluído uma Constituição riova, um novo pacto do Estado com a Nação. Ao
mesmo tempo em que exigíamos á eleição, pelo voto livre, dífeto e seCreto, de todas as categorias, quer no Legislativo, Cfluir- no Executivo, do Prefeito ao Presidente
da República, do Vereador ao Deputado e Senador, nós
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também exigíamos que saíssemos desse arremedo de
Constituição, que nem Uma-Constituição ê - é útna-emenda constituciOn-al, uma emenda outorgada em

1967.Porque a CorisJifüTCão de 1967, como V. Ex' há de
estar lembrado, não estã assinada. por todos os parlamentares, s6 por uma parte deles. E ainda mais, esta
Constituição, ela foi emen_dad_a_pela Junta Militar, em
virtude do segundo golpe de 1968, o AI-S. Portanto,jã fi-zemos uma pregação na nossa programação, durante a
campanha eleitoral, por uma. _Assembléia Nacionà.l
Constituinte. Agora, isso que estãõ -ãrgumentando, se temos capacidade ou não, se deveremos participar ou não
da Constituinte, acho iSsO uma filigrana que não tem
sentido. Mesmo assim, não tememos em colocar o nosso
nome para ser ratificado a qualquer momento, porque o
nosso poder, assim como emanou, emanará sempre- do
povo e em-nome dele será exercido. Agradeço a v; Ex~
O SR. H:tLIO GUEIROS- Muito grato a V. Ex',
nobre Senador Mário Maia.
O que me admira é que pessoas que não receberam nenhum mandato popular estejam com toda desenvoltura
discutindo se nós, que fomos eleitos pelo voto direto do
povo, devemos ou não par.ticipar. Pessoas que absolutamente não tive'rarii nenhuma-delegação, nenhum manda~
to popular, são eles que estão discutindo ou tentando
discutir se devemos ou não participar dessa constituinte.
E chegou~se a uma situação meio pilhérica. Hoje, li
nos jornais que o eminente Presidente da Comissão que
prepara a futura CoilstituLnte disse que descobriu COJ'!lO
vai fazer esse anteprojeto com a maior rapidez.
Reuniu-se-com o·Minístro da Justiça, cOntam os jõrnais, com quem, aliãs, parecia que estava desavindo, mas
voltaram às boas, e declarou que para resolver isso com
a maior facilidade era só colocar dojs vice-presidentes.
Estã em todos os jornais de hoje. S. Ex• vai agilizar toda
a comissão, que estavam desconfiando de que, talvez, ela
não desse conta do recado no tempo devido, com uma
providência inuitc::i- inteligente: vai colocar dois vicepresidentes e, com isso, estará tudo liquidado.
Outro problema é que S. Ex' defende, na entrevista, de
hoje, que a democracia hoje deve ser participativa e não
apenas representativa, produzindo uma coisa que o
nobre Senador Fãbio Lucena sabe que existe demais nos
Estados Unid_os da América. Nos Estados lJJJidm! da América quando hã eleição, os eleitor_<;s respondem em
plebiscito diversas coisas. Por exemplo, se querem ter
corpo de bombeiro, se querem ter polícia, se querem que
negro vote.
Tudo isso é comum, normal. E S. Ex• fala nOs jorn.a·ís
de hoje como se fosse uma descoberta, que no momento
ninguém soubesse.
S. Ex~ defende que a democracia tem que ser participativa, mas é Presídente de uma Comissão ~epresentativa
ou supostamente Representativa.
Como sabe V. Ex•, os jornais têm contado que dá-se à
constituição" da COITJJs.slQ.20, 30 nomes mas há üni crlticO
que diz assim: "Ah; mas está faltando ã mu1hêt-1 Estâ 'faltando a representante da minoria! A h, sim, põe a mulher." Que mulher? Aí chamam a que estã na crista da
onda. Esta mulher vai ser incluída na Comissão.
"'A h, mas está faltando o homem de cor! Ah, sim, o
homem de cor." E colocam um homem de cor. E verificamos que isso estã sendo [eito de uma maneira pilhérica, Sr. Presidente.
Na realidade quem vai decidir se a Constituinte -deve_
ter mulher, é o povo brasileiro. Quem vai deCidir:_que
deve ter branco, é o povo brasileiro; se vai se constitl!ir
tendo um representante de cor, é o povo brasileiro; se for
judeu, ãrabe etc., quem vai d_e.cidir é o povo brasileiro e
não o Presídente José SarneY e os seus aSsCSsores.-Sua
Excelência não teiD__que se intrometer neste assunto ·da
competência, única e exclusiva, do povo brasileiro. O
povo brasileiro é quem vai dizer quem são os seus-constituintes, qual a tendência que esta ConstitUição-deve ter.
Os representantes devem ser legitimamente eleito~ pelo
povo, para essa Constituinte, que dará opoi'ttmidade a fé
mesmo aos chamados partidos clandestinos, de participarem dela. Eles não -são mats clandestinos. Eles agora
são legais, são constitucio"nais e vão participar, dando- a
sua contribuição para a n~ovà COnstituiÇãO.
Concluindo, Sr. Presidente, jã que V. Ex~ me adverte
com sinal luminoso, eu rciteiro daqui o apelo aõ Presldente José Sarney para que deixe a Constituição, para os
constitutntes eleitos a 15 de novembro. Su_a_Excelência se
7
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quiser encontrar uma fórmula pela qual participará, atraVéS de uma sugestão, para a convocação dessa constituinte, pode participar, mas que fique af a sua ingerência.
Deixe que o poVó brasileiro escolha livre, autônoma e
soberanamente a sua Constituinte. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Sobre a mesa,
projeto de lei que vai ser rido pelo Sr. f'~'-SecretáriO.

f

lid~ o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 167, de 1985
Acrescenta § 2"' ao art. 116 e dá nova redação ao
art. 117 da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952
(Estatuto dos Funcionários Públi<!os Civis fia U_lliào ).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Oart. 116daLei I.7ll,de28deoutubrode
1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos CiVis da
União), fica acrescido de§ 2"', com a seguinte redação,
renumerando-se como§ 19 o atual parágrafo único:
•·Art. 1116 .........•.....••....•.•...•.•
§ 29 A licença especial, de que trata este artigo,
não gozada Ou não contada em dobro para aposentadoria, poderá ser convertida, total ou parcialmen·
te, em retribuição pecuniária, paga de uma só vez."
Art. 2<:> O art. 117 da Lei passa a vigetcom a seguin_te redação:
. "Art. 117. Para efeito de apo:ienfã.doria, será
contado em dobro o tempo de licença especial que o
funcionário não houver gozado ou que não tenha
sido convertida em retribuição pecuniãria, na forma
do§ 29 do artigo anterior."
Art. 39

Esta lei entra em vigor da data de sua publi-

cação.

Art. 49

Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificatão

A conversão da Licença Especial (Licença-prêmio)
prevista no art. 116 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei n"' 1.711, de 1952), em retribuição pecuniária é aspiração antiga da laboriosa classe.
Por outro lado, na hipótese de não ter sido gozada ou
não contada em dobro para efeito de aposentadoria,
j~st(fica-se seja_~ mesma objeto de compensação financeira.
No maiS das vizes, muitos servidores deixam deg02.:ar
o benefiCio por não terem condições financeirâ.s -de se
afastarem do serviço, ou por ser do interesse da Administração que nele permaneçam, por não haver na entidade quem os substitua à altura.
A conversão parcial ou total dessa Lic~-ça em ret;ibuiçào pecuniãria~ pode representar não só um desafogo
financeirq para esses dedic~dos servidores, com_o pode
permitir-lhes o gozo de parcela do direito, sem os p'i!f_calços das preocupações de natureza económica.
Cf presente Projeto de Lei representa um aperfeiçoamento ao Texto atual do diploma que constitui a base do
regime jurídico dos servidores civis brasileiros.
Ao submetê-lo à elevada consideração de nossos Pa·
res, eSperamos que, antes mesmo de definidos QS lineamentos básicos de outro_ Estatuto, essas vantagens já fi·
quem consagradas e não s~jam omitidas quando de sua
tramifaçào nesta Cás-a.
Sala das Sessões, em 14 de junho de 1985.- Nivaldo
Machado.
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III- gozado licença:
a) para tratamento de saúde por prazo superior a seis
meses ou 180 dias consecutivos ou não;
b) por motivo de doença em pessoa da família, por
mais de quatro meses ou 120 dias;
c) para o trato de interesses particulares;
d) por motivo de afastamento do cônjuge; quando
funcionário ou niilitar, por mais de três meses ou 90 dias.
- Art. 117. Para efeito de aposentadoria, será contado
em dobro o tempo de licença especial que o funcionãrio
não houver gozado.
( Âs Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças.)

O SR. -~RESIDENTE (Passos Pórto) ---0 projeto
lido serã publicado e remetido às comissões competentes..
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo- sr:
I 9-Secretãrio.
É lido 9__!eguinte

REQUERIMENTO No 142, DE 1985

Nos termos dO artigo 185 do Regimento Interno, requeremos que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de 6 de novembro de 1985 seja dedicado
a homenagear o Diário de Pernambuco, o mais antigo
jornal da America Latina e o mais velho diãrio do mundo editado em língua portuguesa, pelo transcurso de seu
1609 aniversário.
Sala das Sessões, em 13 de junho de 1985.- Nival~o
Machado - -Aderbal Jurem a- Carlos Lyra - Fábio Lucena ~ Jutahy Magalhães - José Lins - Marcondes
Gadelha - Passos Pôrto.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -De acordo
com o Regimento este requerimento será objeto de deliberação após a Ordem do Dia.

-0 SR. PRESiDENTE (Passos Pórto) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente, passa-se à

ORDEM DO DIA

0

LEGISLAÇÃO CITADA
Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952

·····súiàô·v·lii············
Da Licença Especial
Art. _l 16. Após cada decênio de efetivo exercício, ao
funcionário que a requerer, conceder-se-ã licença especial de seis meses com todos os direitos e vantagens do
seu cargo efetivo.
Parágrafo único. Não se concederá licença. eSpecial
se houver o funcionãrio, em cada decênio:
-I -sofrido pena de suspensão;
II -faltado ao serviço injustificadamente ... (vetado); ·

A lista de presença acusa o comparecimento de apenas
28 Srs. Senadores, não havendo, assim, quorum para delibt.:mção.
Em conseqUência, as materias da Ordem do Dia, lã-das
em fase de votação, constituída dos Requerimentos n9s
57 e 58, de 1985; Projetas de Lei do Senado n_?s 26/79, 2,
340, 18 e 320, de 1980, ficam com a sua apreciaÇão adiada para a próxima sessão or;dinária.
Fica, também, adiada a votação do Requerimento no;o
142, de 1985, lido n9 Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Volta~sê' à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Ga~
delha. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Odaci_r Soares.
(Pausa.)
s: Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. (Pausa.)
S. Ex• declina .da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA- (PMDB- AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
Ornem, dia 13, na Câmara dos Deputados, no Auditório -Nereu Jüimús, reuniu-se o Comitê Nacional do;
-COordenação da Anistia. Lá, foram discutidos problemas da maior importância porque dizem respeito àqueles que continuam injustiçados e cujas punições não fõ~
ram reparadas ainda pela Nova República, que prometera, nas campanhas cívicas nas praças públicas, fazer uma
revisão completa de todas as prováveis injustiças pratica~
das pelos atos de arbítrio baixados durante a vigência do
po der discricionário que se instalou neste País a partir
do golpe de 1964 e perdurou até pouco tempo em nossas
léis-.· -- ------ -
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Sr. Presidente, vários oradores se manifestaram, hipotecando solidariedade ao movimento e nós estávamos,

Já, presentes. E, tambêm, como Uin dos elementoS que
foram atingidos por ato institucional, sem saber por quê,
até hoje, não só nos s-olidarizamos com esta iniciativa,
como, também, nos colocamos numa posição de reívirldicar, junto com esses companheiros, patrícios nossos
que se acham, ainda, banidos por uma ação discricionária de um poder que se instalou nesta República, através da força.
Assim, Sr. Presidente, para que fique bem registradã 3.
nossa hipoteca de solidariedade no Senado da República, nós passamos a ler, para que conste dos Anais do Senado da República, o manifesto pela anistiã.

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA - Antes de passar a ler o manifesto, ouço o nobre Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueiros -

Nobre Senador Mário Maia,

V. Ex~ se_ faZ porta-voz-de uma das causas mais juStaS,

mas um pouco esquecida nesta Nova República brasileira: é a situãção de milhares e milhares de brasileiros que,
embora tenha havido essa anistia tão falada e proclamada, ainda não conseguiram ser bi::neficiados pelos seus efeitos. Há uma quantidade enorine, V. Ex• deve ter esses
dados af, de militares e outros funcioõãrios públicOs ilo
Brasil, que continuam marginalizados da vida pública
brasileira, não foram reintegrados ao processo_ de redemocratização do Brasil Quero dizer a V. Ex~ que houve
um projeto de lei da lavra do ex-Deputado Célia Borja
que foi aprovado pelo Congresso Nacíonal, no ano passado, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado
Federal, por unanimidade. Esse projeto estendia a anistia a esses milhares de brasileiros que continuam marginalizados. O Congresso Nacional aprovou esse projeto,
mas o Presidente João Figueiredo vetou-o totalmente,
declarando, como sempre a mania de escapar responsabilidade, que o projeto era inconstitucional. O projeto
não era inconSTitucional porque a anistia já havia sido
outorgada, dada por iniciatiVa áo Poder Executivo. APenas se interpretou essa anistia para que ela fosse extensiva também a esses milhares de brasileiros que não foram
atingidos. Mas, alegando suposta inconstitucionalidade,
o projeto foi vetadO pelo Senhor Presidente João Baptista de Figueiredo. Agora, na Nova República, nobre Senador Mário Maia, se volta a essa luta. Eu espero que se
obtenha um sucesso e eu entendo que essa mobilização
estã sendo feita para que depois não se venha outra vez a
discutir a cons.tituciomliidade ou a inconstitucionalida-de
do projeto. Quero acreditar que esse movimento visa a
comover o Senhor Presidente da República, para que ele
toma iniciativa desse projeto de lei, mande para o Congresso Nacional, para o Congresso Nacional repetir o
seu pensamento e seu desejo de que a anistia seja realmente extensiva a todos os brasileiros.
O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador Hélio Queiras, exatamente, e provavelmente, dentre os argumentos
apresentados pela Presidência da Repúblic_a~o te~po do
ilustre General João Baptista de FigueiredÕ, di::veria ter
aquele que seria inconstitUCíonal porque, entre outras
coisas, implicaria em aumento de despesa. E como o projeto era de iniciativa do_ Congresso Nacional, de um parlamentar, de um constitucionalista, era inconstitucional.
Veja bem como só este fato é o suficiente para ·provar a
fragilidade daquilo que se imaginou ser uma anistia, se:não um arremedo de anistia. Porque condicionou ao aumento ou não de despesas para se conceder anistia e se
manter milhares e milhares de brasileiros fora da lei por
falta de pecunia, por falta de dinheiro para colocá-los
dentro da lei.
Então, este manifesto, Sr. Presidente e nobres Srs. Senadores, é na verdade um alerta, e não apenas um alerta,
mais do que um alerta, é um aPelo, é um chamamento à
responsabilidade daqueles que estão hoje comandando a
Nova República, para que não se façam a n6s, da Nova
República, as mesmas críticas que fazíamos ao regime
passado.
Passo a ler, Sr. Presidente, para que conste dos Anais
do Senado Federal, o referido manifesto-:

Manifesto pela Anistia

Os cassados, punidos e perseguidos pelo anterior regime, pedem justiça à Nova Républica- a Justiça de uma
anistia ampla, geral e irrestrita.
Pois a anistia de 1979, não merece esse nome. Simulando anistiar, o que na verdade fez foi convalidar punições e exclusões, incutindo a falsa idéia de uma anistia.
Não houve, pela Lei n~> 6.683/79, anistia de espécie algunia piua inilhares de brasileiros- quase 90% dos cassados, punidos e perseguidos.
Aquela lei não anistiou os condenados por atas políticos praticados mediante o emprego de força, ainda que
já houvessem cumprido suas sentenças. Não anistiou os
q1,1e, por motivos políticos, haviam sido transferidos
para a i natividade ou perdido o posto, a patente ou a
graduação por decisão de Conselhos de Justificação ou
de Disciplina. Não anistiou os que, por motivos políti..cos,_ haviam sido dispensados de empresas privadas, ou
demitidos de empresas públicas e fundações vinculadas
ao Poder Público, regidas pela CLT. Não anistiou os servidores estatutários que, por motivos políticos, haviam
sido derilitidos c(im base em inquêritos administrativos,
sob ameaça de constrangimento físico e sem direito de
defesa. Não anistiou os que, submetidos a constrangimento tisiCo- OUpor temor a ele, pediram demlssão de
seus cargos, funções e empregos, em órgãos de administração direta ou indireta, das fundações vinculadas ao
Poder Públic-p, dos poderes legislativos e judiCíárlOS, ·ou
de empregos em empresas privadas. Não anistiou Os-que,
concursados em órgãos de admnistraçã:o diret.il ou indireta, de fundações vinculadas ao Poder Público, dos po- deres legislativos ejudlciã_rios, nãO" puderam tomar posse
em virtude da suspensão de seus direitos políticos, e depois da recuperação de tais direitos-, ainda tiVeram tiega·
da a posse, desta vez sob a alegação da ocorrência de
pie.scOção. ·NãO-anistiou oS-que, por fundado temor de
cOnstrangiinento tisico,~ ~ abandonaram seus cargos,
funções ou empregos, sendo por esse motivo demitidos.
Não anistiou os que haviam sido demitidos, por motivos
polífíCciS~ com base em regulamentos, -atas norffiativos,
portarias, resoluções e outros atas administrativOs.
lodos estes_ b~asileiros, que se contam aos milhares,
_ainda clamam por anistia. Clamani,-- igualmente, pOr
anistia, aqueles brasileiros que, ailistiados pela Lei de
1979, tiveram posteriormente suas anistias cassadas por
tribunais niifítares. Hã um clamor ainda mais longínquo
e patético por anistia: o de dois sobreviventes da punição
de 1934, Cuja anistia foi cassada em 1969- trinta e cinco
anos depois do fato -pela Junta Militar de 1969!
A Lei de 1979 não anistiou, de forma geral, todos
aqueles cuja punição não se baseou em Atas InstituciOnais e Complemelltares.
Mas, mesmo aqueles que haviam sido punidos com
base em Atas Institucionais e Complementares, receberam uma anistia tão iníqua, discriminatória e revancliista, que mal se pode chamar de anistia.
Na grande maioria dos casos, os punidos não foram
reintegrados em seus cargos, funções, postos ou empregos, dado. que essa reintegração ficou condicionada ao
puro arbítrio das autoridades competentes (existência de
vagas, interesses da administração ou pareceres das co_.missões). Entre os que foram reintegrados, isso-se verifi-coU apenas para o mesmo cargo ou função, posto ou gra_duação que o seryidor civil ou militar ocupava na data
·do seu afastamento o que_ os colocou em condição de inferioridade funcional, pecuniária e moral. Em. nenhum
caso, o tempo d~ -ªfastarnento foi considerado para adicionais por tempo de serviço (quinqtlênios, triênios eté.)
nem para promoções ou outros benefícios, a que fariam
jus _se não houvessem sido punidos. Não receberam soldos, vencimentos, salários ou proventos correspondentes
aos anos em que estiveram afastados de seus cargos, postos, funções ou empregos, nem indenizações ou ressarcimentos por danos sofridos.
Alguns brasileiros não poderão jamais receber o beneficio da anistia: aqueles que, por motivos políticos, for:am l!JOrtos ou se enquadram na definição d~ "desaparecidos_". Ocorre ao Estado, o dever _de indenizar seus pa-rentes até 2~> grau. Do mesmo modo, devem ter direüo a
uma pensão condigna às suas necessidades, todos os que,
por motivos políticos, sofreram invalidez, mutilação, deficiência tisica ou mental, po~ ação ou omissão de agentes do Estado.
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As _forças políticaS: gue, à época da Lei nY 6.683, cons.tltuíam a oposíção, e hoje integram o Governo da Nova
República, protestaram veementemente, em nome dos
punidos, contra aquela anistia mesquinha e hipóáita, ao
mesmo tempo em que se comprometiam em fazê-la ampla, geral e irrestrita, tão togo o permitissem as condições políticas.
Hoje se_configuram as condições políticas para a anistia ampla, geral e irrestrita. Jsso porque, os que então
eram oposição, hoje são Çioverno, graças em grande parte, às lutas e aos sacrificios dos cassados, punidos e perseguidos.
A Nova República está no elementar dever de fazer
justiça às vítimas do regime de arbítrio. A falada limpeza
do entulho autoritário, não poderá deixar de fazer-se
acompanhar de lei que declare insubsistentes os a tos punitivos do regime de arbítrio.
A edição de nova lei de anistia- ampla, geral e irrestrita - impões~se iguãlmente no interesse do avanço do
processo democrático e, particularmente, da legitimidade da Assembléia Nacional Constituinte. Não haverá genuína democracia enquanto milhares de cidadãos brasileiros continuarem privados de seus direitos, pelo único
crime_de defender a democracia. Nem serâ Iegftima uma
Assembléia Nacional Constituinte, reunida sem a prévia
anistia daqueles cujo delito foi apenas a defesa da Constituição.
A Nova República se tem mostrado generosa para
com os que serviram ao anterior regime. Nenhum foi punido ou castigado, mesmo quando o merecesse. A Nova
República, pelo contrário, conserva a muitos em cargos
e funções de ConfianÇa. Não pode, pois, a Nova Reptíblica, sob pena de imperdoável ingratidãõ para c-om os que
por ela lutaram e sofreram, recusar uma anistia ampla,
B;eral e irreslrita.
Em 1979, houve a anistia autoritária. Falta, agora, a
anistia democrática:

Brasília (DF), 13 de junho de 1985, no Auditório Nereu Ramos, _da Câmara_dos Deputados.- o Çomitê Nacional de Coordenação da Anistia.
Era o que eu tinha a dizer, Sr.Presidente (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) - Conce·
do a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão-do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não poderia deiXar passar em silêncio o desaparecimento, no RiO de Janeiro, esta semana, do grande e ilustre sergipano, Dr. Tito Lívio de Santana; Vereador à Câmara Municipal do antigo Distrito Federal; Vereador do
Partido Autonomista em l934; em 1946, Vereador eleito
e reeleito pela UDN; presidente da Câmara Municipal
do Rio de Janeiro, esse sergipano ilustre, do Município
de Pedra Mole, engenheiro civil, com ampla folha de serviÇ(Ys preStados à administração do Rio de Janeiro, como
diretor da limpeza pública, exerceu diversos outros cargos na administração do então Distrito Federal; membro
do Conselho de Engenharia, membro do Conselho do
Instituto Nacional_do Sal, foi uma vida, Sr. Presidente, a
serviço do povo carioca, e dos interesses maiores do nosso País.
Descendente de uma família ilustre, foi seu irmão o
Professor Virgílio Santana. Deixou sobrinhos, paiefiteS,
filhqs, filhas, genros, dos mais importantes na administração_ do Rio de Janeiro, no meu Estado e aqui em
Brasília.
T\ifOrre._ aos 85 anos, uma das figuras mais ilustres que
ineu Estado mandou para o Rio de Janeiro.
O Sr. Nelson Carneiro - Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. PASSOS PÓRTO- Com muita honra, nobre
Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nerson Ciu'neiro- Faz muito bem V. Exf.em in~
corporar aos Anais o seu pesar e o pesar de todos que
com ele conviveram, pelo falecimento de Tito Uvio. Em
nome do Estado do Rio de _Janeiro, a que ele prestou
tantos e-tão assinalados servlçós, <juero ma-nifestar minha solidariedade no pesar que manifesta pelo desaparecimento de um homem público, sem jaça, e que tão dignamente serviu ao povo do meu Estado. Sem esquecer,

1812 Sábado 15

DIÁRIO DO CO~GRESSO NACIONAL (Seçào II)~

porém, que havia nascido no Estado de V. Ext e para o
Sergipe tinha sempre voltados os seus olhos e o seu co~
ração.

O SR. PASSOS PÓRTO-Acolho o apartedoSenaR
dor Nelson Çarheiro como o melhor testemunho, Sr.
Presidente, daquilo que foi dito aqui a respeito daquele
ilustre homem público. Político do Rio de Janeiro, vereador em vãrias legislaturas. membro das entidades da
sua classe de Engenharia, membro da administração
pública do entào DistrHo Federal, foi um político de nomeada, que teve no meu Estado sempre o respeito _e a admiruç-J.o pelos seus assinalados serviços prestados não só_
no Rio de Janeiro, mas, também, à cultura e à vida do
meu Estado.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.}
O Sr. Humberto Lucena --Sr. Presidente, com a licença -do Senador Raimundo Parente, peço a palavra
como Lider, para uma comunicação urgente,

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Conce·
do a palavra ao nobre- Senador Humberto Lucena, como
Líder, para uma com_unic_ação urgente.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_
Recebi e leio, para que conSte dÕs Anais do Senado
Federal, o seguinte-documento da Assessoria Parlamentar do Ministério do Exército.
.. Sr. Líder do Governo no se-nado Federal:
Em consideração ao pronunciamento dÕ digno
Senador Fábio Lu~na~ feito _na sessão ordinâria de
hoje, tenho a infoi'-inar a V. Ex* o seguinte, na esperança de esclarecer devidamente os fa_tqs a. respeito:
À oitiva, em inquérito policial de funcionârios federais, civis ou miHtares, deverã ser objeto da autorização de autoridade imediatamente superior ou
requisitado. No caso em tela. o Corri andante Militar
da Amazônia ê diretamente subordinado ao Sr. Ministro do Exército.
Dentro da lei, o delegado policial que preside o
inquérito em curso, que apura o homicídio do Sr.
Alexandre Von Vaumgarten,remeteu com data de 3
de junho solicitação ao Sr. Ministro do Exército
para que deferisse autorização p:ira ouvir, na qualidade de testemunha, o Exm~' Sr. General de Exército
Octávio Aguiar-oe-Medeiros, Comandao__t_e Militar
da Amazônia. Já no dia lO de junho, o Exm~' Sr. Ministro do Exército deferiu solicitação, e remeteu correspondência regí_strada àquela autoridade, informando paralelamente o Comandante do ÇMA de
sua decisão.
Os novos fatos estão na dependência das providências da autoridade policial e não mais pertencem
à competência do Ministério do Exército.
Como inTorfnação, aduzimos que o procedimento legal a seguir serã. a expedição de Carta Precatória à Secretaria de Segurança de outro Estado,
que deverá executâ-Ia, para isso delegando autorí- _
dade especial nos prazos ·da lei, competência para
argUir o intimado, na forma do art. l42 do Código
de Processo Penal.
Estamos seguros de que, na ocorrência desses
eventos, a autoridade militar estará pronta a prestar
os seus serviços à Justiça Criminal."
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem_!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR HUMBERTO LUCENA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
~
Assessoria Parlamentar do Ministério do Exército
Senhor Uder do Governo no Senado Federal
Em consideração ao pronunciamento do dígno Senador Fábio Lucena, feito na sessão ordinâria de hoje,Je~
nho a informar a V. Ex• o seguinte, na esperança de esclarecer devidamente_ os .fatos à re~peito:
- a oitiva em Inquérito Palici_al__ge fundonârlos féderais civis ou militares deverá ser objeto de autorização da
autoridade imediatamente superior ao .reql!is(tildo;
-no caso em tela, o Comandante Militar da Amazô·
nia é diretamente subordinado ao Sr. Ministro do Exército:

-dentro da lei, o Delegado_e..olicial_que preside o inquérito em curso, que apura -o húmicídio do Sr. Alexandre Von Baungarten, remeteu, com data de 3 de junho,
solicitação para ouvir na qualidade de testemunha o
Exm~' Sr. Gen. Ex Octávio Aguiar de Medeiros, Coma_ndante Militar da Amazônia. Já, no dia lO de junho, o
Exm<> Sr. Ministro do Exército deferiu solicitac.ão e remeteu correspondência registrada àquela autoridade, in·
formando paralelamente o Comandante do CMA de .sua
decisão;
-·os novos fatos estão na dependência das providências da autoridade policial e não mais pertencem a competência do Ministério do Exército,
Como informação, aduzimos que o procedimento legala seguir serâ a expedição de Car_ta Precatóri<i à Secretaria de Segurança de outro Estado que deverá executála, para isto delegando à autoridade especial e nos prazos
da lei, competência para argUir o intimado na forma do
art. l42 do CPP. Estamos seguros que na ocorrência destes eventos a autoridade militar estará pronta a prestar
seus serviços à Justica Criminal.
O-Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, pela or·
dem.

O SR. FÁBIO LUCENA(PMDB-AM. Pela ordem,
- pronuncia o seg"~inte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidetlte, Srs. Senadores:
-- Peço a V. Ex• Sr. Presidente, que se digne me conceder
cópia desse comunicado, a fim de que eu encaminhe, ainda hoje, à autoridade policial competente do Rio de Janeiro.
Transmito, por meio do Líder do Partido, senadOr
Humberto Lucena, o reconhecimento e a presteza_ com
que o Ministério do Exército &e houve nesse caso, o Que
vem contribuir para o apaziguamento de ânimos e que
vem apresentar sintomas de que o estado de direito estâ,
realmente, implantado neste País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!
Palmas.)
- O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) - O requerimento de V. Ex~ está deferido. Será feito_o fornecimento da cópia solicitada.
_
- Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncil:! o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senad.._ores.
Esta não ê a primeira vez que ocupo a Tribuna desta
Casa para reclamar, veementemente, contra o tratamento discríiniflatório 'dado ao Estado do Amazonas pelo
Governo Federal. Alienados na: que respeita às realidades peculiares e características daquela região, os tecnocratas dO Poder Central fazem questão de ignorar as necessidades e as carências mais urgentes do meu Estado,
tratando-o como se ele não pertencesse à Federação e,
muito mais do que isso, como se não fosse, em verdade,
em termos de potencialidades, a grande garantia da ew
mancipação sócio-econômica dõ nOsso País.
Em mil novecentos e sessenta e sete, materializando
uma iniCiaÚva do então Deputado Francisco Pereira da
Silva, representante amazonense na Câmara dos Deputados, o Presidente Castello Bram::o, através do Decretolei nl'-288, fez instalar a Zona--Franca de Manaus, visando, através de incentivOs e benefícios especiaís, o desCn. volvimento econômico e sóci;ll do meu Estado.
Desde__ então, Sr. PreSidente, vieram, num-Cresci:ildo
Cada Vez- maiOr,- as tentativas de inviabilizar a Zona
- ~Franca de Manaus, tudo para atender interesses econômicos de regiões mais desenvolvidas, como o Centro~Sut,
pOr exemplo, onde grupos podeirOsós insistem em rião aceitar o desenvolvimento amazonense, como se isso afinal lhes causasse algum prejuízo, ou, de qualquer maneira, impedisse o seu próprio desenvolvimento.
- O caso da criação do Pólo de Informática na Zona
Franca de Manaus- sobre o qual, neste plenário, jâ se
- proõ-unciãrilm vârios· Senadores, entre eles o Senador
Fábio Lucena e o não menos eminente Senador Roberto
Campos- é um exemplo vivo e·indesmentível dessa discriminação e· dessas tentativas -de desestruturar a~Zona
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Franca. Depoisde ter recebido do Chefe do Governo, no
próprio Palácio do Planalto, a promessa fOimai e solene
de que a Zona Franca de Manaus continuava sendo intocável, os parlamentares amazonenses que ali estiveram
receberam, estupefatos, a notída de que o CONtN,CciilSelho Nacional de Informática- através de uma decisão absllrdii e estapa:fúrdia, -deCidira que o Pólo de Informática Oa Zona Franca de Ma naus não devia receber
os incef!-lÍYOS e benefícios estabelecidos em Lei, e criados,
conforme preceitua o Decreto 288, com vistas a incrementar o desenvolvimento daquela área.
É, como se constata, Sr. Presidente, um trabalho organizado, objetivando a impedir o crescimento social e ecO·
nôtnico do Amazonas, pois, como é sabido, o Estado do
Amazonas, deixando de contar com os favores, os beneficias e os incentivos especiais que o Governo Castello
Branco, em boa hora, incorporou ao Decreto 288 certame_nte, Sr. Presidente, voltará a sua antiga condição de
porto de lenha sem nenhuma possibilidade de garantir o
seu próprio avanÇo, 1-umó às metaS do desenvolvimento
e da emancipação.
- Por isso, permito-me ler, para conhecimento desta
Casa e da própria Nação, o editorial publicado no jornal
A Crítica de Manaus ao qual, durante muito tempo, emprestou sua inteligência o nobre Senador Fábio Lucena,
editorial esse do dia 12 do corrente:

"CHEGA DE TANTÀ HUMILHAÇÃO
O Amazonas está sendo tratado nesta Nova República, não como um Estado membro da Federação, mas sim como um apêndice do Brasil que não
é respeitado e muito menos olhado.
Todos esperávamos que a Nova República olhasse com mais carinho para a Amazônia, e em particular, para o nosso Estado. Foram essas as promessas
solenes feitas em praça pública pelo então candidato
Tancredo_ Nev_es, bem como pelo seu V ice José Sarney, que na praça do Congresso juraram a intocabiJidade da Zona Franca e a melhoria: das condições
- --de vida da nossa gente.
Iniciado o Governo da Nova República, durante
várias semanas ficou ele inerte ante o estado de saúde do Presidente Ta_ncredo Neves. Com o seu passamento, assumiu o Presidente José Sarney e, logo em
seguida, a Zona Franca enfrentou a questão da in·
formâtica contra a SEI. Os nossos políticos foram
até o Presidente que lhes garantiu a intocabilidade
da Zona Franca, segundo suas próprias palavras,
uma experiência que deu certo, assegurando que a
decisão do CONIN não afetarla o nosso pólo de informática·. Na seqUência dos fatos, o que se viu foi o
CONIN decidir contra a SUFRAMA, embora te~
nha havido_ o compromisso do Presidente José Sarney em nosso favor. Foi o primeiro revés da Nova
República.
Agora, estamos diante de duas novas situações, i·gu-almente contrárias aos nossos interesses. A su .
DEPE, ao invés de aqui construir o Centro de AgricultUra, está transferindo tal investimento para Sanw
ta Catarina, e a ELETRONORTE, resolveu, para aw
tender cortes de verbas, paralisar as obras da Hidrelétrica de Balbina.
Assim não é passivei. O tratamento que estão nos
dispensari(fO"é- d"iferente daquele que dispensaram,
por exemplo, há bem poucos dias, ao Rio Grande
do Sul na questão do Banco Sul Brasileiro, uma empresa p~rtic~l~r, na qual o Governo vai investir um
trilhão
cruzeiros, sem que tivesse qualquer obrigação .
O Amazonas estã sendo visto como se não fosse
-Brasil. A nós, tudo é negado. Aos outros, tudo é
cõnCedido. Tal comportamento, sejamos justos, não
é o que se esp_erava. Agora, com a decantada Nova
República. somos tratados como se não fôssemOs
um Estado-membro da Federação.
A Nova República mais parece a Velha República onde preponderava a política do café com leite,
ou sejã~ de Minas Gerais com Siio Paulo. E a continuar assirO, como benl disse o Gov~rnador Gilberto
MeStrinho, -é bom que o Brasil faça uma opção em
relação à Amazonia, pois do jeito que as coisas vão,
.caminharemos pa_ra encontrar o nosso próprio Caminho, rompendo os laços de submissão que ainâãnos prendem.
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Entre continuarmos a ser tratados como cOlôrihi,
c procurarmos novos rumos, a opção é pela segunda
alternativa. Afinal, chega de tanta humilhação."
Estas palavras, Sr. Presidente e Srs. Senadores, traduzem realmente o sentimento, o pe-nsamento e a opinião
de toda a comunidade amazonense, pelo que faço questão de endossá-las plenamente, fazendo-as minhas também porque, como bem diz o Editorial, grandes como
somos, conscientes do que possuímos, não temos nen-huma razão para nos submetermos a esse tipo de tratamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Odacir Soares ~-Guilherme Palmeira - Luiz Viana
- Amaral Peixoto - Roberto Wypych - Alcides Sal~
danha.

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) --Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson CarneirO. -- O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quem trabalha no comércio, -em regime- de comissão
sobre as vendas intermediadas, raramente recebem melhoria, quando se estabelece o novo nível de salário mínimo, fic-ando limitados ao piso salarial, quando assinados
os respectivos convênios coletivos de trabalho. Costumam os sindicatos patronais incluir nesses convênios
uma cláusula, segundo a qual, a garantia de piso convencionada só prevalecerá no caso de corresponder aquele
limite ao valor do horário e período íntegrais de trabalho, com a normal e regular produtividade.
Também não são suJeitas a acréscimo salarial as horas
acrescidas em um ou mais dias da s_emana, a não serem
as duas primeiras, com vinte e cinco por cento, as demais
excedentes com acréscimo de cinqUenta por cento,
aplicando~se, apenas, essa majoração, ao trabalho diurno. Muitas empresas fazem um desconto anual, para fazer face a despesas de assistência social e recreativa.
Além disso, quando as firmas fazem o cálculo das
férias dos -empregados vendedores, toma como base desse benefício a média de salãrios dos últimos doze meses.
Diante da inflação galopante que atravessamos, ainda
superior a duzentos por cento ao ano, evidentemente o
trabalhador está sendo prejudicado, tanto mais quanto
se adota o critério das revisões semestraís- de saláriOs,
para restabelecimento do seu poder aquisitivo. O justo ·
será que se tome como base de cálculo os ú.ltimos seiS
meses.
Decerto a ConsolidaçãO daSL.efs de Trabalho, que foi
elaborada antes da inflação galopante que nos avassala,
dá cobertura legal a essa conduta dos patrões. Deve ser,
no particular, corrigida, esperando-se que o atual Ministro do Trabalho, homem afeito aO-deslinde das _questões
laborais, principalmente em defesa dos assalariados, atente para esse e outros problemas assemelhados.
Na campanha eleitoral, foi amplamente anunciado,
pelo inolvidãvel Tancredo Neves, o seu intuito, antes de
tudo, de qualquer outra preocupação política, piOinOVi:r
um pacto social, evidentemente orientado pelo atendimento às reivindicações dos trabalhadores, vitimados,
há dez anos, pelo achatamento salarial.
Mas eles são vítimas, também, -de uma legislação trabalhista de forte inspiração patrOnal, que deve ser modificada o·quanto antes, para -que os trabalhadores não tenham de recorrer ao recurso extremo da greve, de danosas conseqUências para a ecónoniia riã.cional.
Precisamos de uma revisãO conipleta da Consolidação
das Leis do Trabalho, a fim de escoimá-la de todos os
alçapões prejudiciais aos trabalhadores.
Era o que tínhamos a dizer, Sr., Piesidente. (Muito
bem!)
O SR. PRFSIDENTE (Nivaldo Machado)- Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.

O SR. HELVIDIO NUNES(PDS- PI. Pronuncía o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando as verdadeiras amizades cultivadas tranqUila
e respeitosamente ao longo _dos anos, desaparecem, os
que lhe sobrevivem perdem, também, um pouco da ale~
geia que envolve a vida. Daí, os sentimentos de tristeza
que a todos invade, a carência afetiva indisfarçãvel, sem

falar no impacto profundo que a primeira n_otícia carrega.

Assim é que, na noite de ontem, dia 13, o anúncio fatal, embora aguardado, causou-me incontida consternação. É que trazia a comunicçaão do falecimento, às
19:30 horas, na cidade de Água Branca, no Piauí, de Joaquim Gomes Calado.
Origirl.ãrio -de Picos, onde nasceu no começo do século, cedo nele se revelou o espírito irrequieto-e empreendedor. Após algumas mudanças, fixou-se no municípfO
de São Pedro do Piauí, enl cujo interior resolveu fundar,
construir uma cidade. De fato, edificou- a terceira casa
residencial, nas proximidades da residência do sogro, na
futura povoação, lutou e sofreu, conquistou seguidores,
construiu o mercado público, deu-lhe vida, transformoua em cidade.
Fez-se agricultor, criador e comerciante. Mais tarde,
tornou-se prático em agrimensura e levou a sua competência profissional a diferentes pontos do Piauí, ínclusive
-ao-sul do Estado. Foi, ainda, serventuário da Justiça Estadual em Teresina.
Desde o início, porém, e vida a fora, abraçou a carreira política, qUe serilpre exerceu como autêntico sacerdócio. O comando político incontestável que sempre exibiu
era fruto do seu exemplo, do seu trabalho, do empenho
de todas as horas à causa dos seus semelhantes.
Vereãdor em São Pedro do Piauí, tomou-se Prefeito,
Com a criã.ção da cidade de Água Branca e, mais tarde,
elegeu~se Deputado à Assembléia Legislativa do Piauí.
Joaquim Calado nasceu no dia 10 de setembro de 1905
e escolheu dona Rosalina Ferreira Gomes por sua amantíssima esposa.
Dez filhos, que lhe sobrevivem, são o património
maior do casal: Deusdedith F. Calado, pecuarista; Odete
Calado -Bonfim, advogada, casada com o Dr. José de
Carvalho Bonfim; Deuselita Gomes Vasconcelos, casada
com Vilmar de Paiva Vasconcelos; José Calado Neto,
médico, atual Prefeito de Água Branca, Odeide Ferreira
Silva, casada com Vicente de Paula Silva, funcíonârio
público;- Roselita Ferreira Silva, casada com Osmar Sil~
va, funcionário do Banco do Brasil; Eduardo Ferreira
Calado, empresãrio; Rosemary Calado e Silva, casada
com Renato de Cássia e Silva, funcionário público; Joaquim Calado Filho e Augusto Ferreira Carvalho, univer~
sitáríos.
-- ---- -Contemporâneo de Joaquim Calado, na sua passagem
pela Assembléia Legislativa do Piauí, foi naquele Colegiada que se iniciou a nossa amizade, que o passar do
tempo ·e as ã.Sperezas dã vida jamais conseguiram abalar.
ImpetuosO e firme, decidido e combativo, a sua pala~
vra era a segurança maior de suas atitudes, de seus compromiSsos, de-sua vida pública.
Retenho na memória episódios marcantes da destacada participação de Joaquim Calado na política piauiense._Guài'do, sobretudo, como traço marcante, expressivo
da sua personalidade, a fidelidade às amizades que constituiu.
Mais do que lhe devem os políticos e todos os segmentos cja sociedade piauiense, deve-lhe o próprio Estado,
pois que recebeu do talento de Joaquim Calado uma ci-dade- a florescente, a progressista, a encantadora cidade de Água Branca.

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Conce·
do a palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira.
O SR. JOSll: IGNÁCIO (PMDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenaOOreS, é o~
portuno lembrar, desta Tribuna, a todos os pais, e a todos aqueles que têm responsabilidade com as crianças
brasileiras que amanhã será dia nacional de vacinação
contra a poliomielite. Apesar de o Brasil ter praticamente debelado a pólio, não podemos descuidar·dessa questão, fundamental para a qualidade de vida dos brasileiros_.
. A titUlo de -exemplo, Sr~ Presidente, Srs. senadores,
em 1979, a poliomielite matou ou aleijou 2.564 crianças
no Brasil. A Imunização c_õntra a doença havia se mantido _em lenta expansão por 20 anos, alcançando somente
uma pequena proporção de crianças do País.
Porém, a partir de 1980, fo( lançada a Operação de
Controle da Pólio, adotando-se a prática de duas doSes
de vacina oral, com intervalo de seis semanas entre uma
dose -e outra.
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Dessa forma, foram adotados o segundo sábado de junho e o terceiro de agosto como dias nacionais de vacinação. Escolheram-se os sábados para que os pais ficassem livres para levar seus filhos aos postos de imunização. Convêin ressaltar, Srs. Senadores, que
es-colheram-se os meses de junho e agosto por serem me~
ses mais frios no Brasil e por conseguinte, ficava mais fácil manter as vacinas em temperatura baixa.
·Porém, o Brasil só conseguiu derrotar a pólio após
vencer os problemas logísticos e imunizar todas as
crianças, de um pafs com proporções continentais, em
-i.urt Só dia com o apoio e participação efetiva da comunidade organizada em diversas entidades que compõe o
noss_o tecido social.
Assim, grupos comunitários, cooperativas rurais, grupos de jovens, grupos de mulheres, associações de bairros, igrejas, escalas, além do próprio serviço de saúde
são mobilizados para essa tarefa de envergadura magna.
Senão vejamos, Sr. Pr~sidente, durante dois dias 90.000
postos de imunização são estabelecidos em uma área
maior do que-a Europa Ocidental ou o território continental dos Estados Unidos. em média, são convo-cados
um contingente de 320.000 voluntários para as Campanhas anuais. E para que toda a população seja bem informada sobre os postos de imunização, horários, etc,
_nas semanas anteriores aos dias de vacinação, os meios
de comunicação levam a mensagem da campanha a qua~
se todos os lares do País. De fato é o que verificamos, Das
123 estações de TV espalhadas pelo Brasil, e nas 1.200 estações de rádio, que lançam mensagens de 30 segundos
sobre a imunização, 20 vezes por dia.
Até 1980", Srs. Senadores, os registras de vacinação existentes eram muito falhos, sendo quase impossível defininftrals-as- crianças que haviam sido ou não_ vacinadas.
Hoje, a realidade mudou. Ainda em 1980, l8 milhões de
crianças receberam as duas doses de vacina contra a
pólio. Nos anos seguintes, em 1981, 82, 83 e 84, foram
vacinadas em média 23,5 milhões de crianças. Os resulta~
dos começaram a se fazer sentir e, em setembro de 1983,
o total de casos confirmados de poliomielite entre
crianças brasileiras cairá para IO, diminuindo ainda
mais, em 1984, para 6 casos confirmados pelo Ministério
da Saúde.
A pólio mata miis de 50.000 crianças e incapacita
meio milhão todos os anos no chamado mundo em desenvolvimento. Se a cobertura de imunização conseguida
nQ Brasil fosse alcançada por todos os países em desenvolvimento, então esse triste tributo anual sobre a vida e
saúde das crianças poderia ser reduzido em 99%.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje podemos afirmar
categoricamente que o Brasil serve de exemplo aos outros países do Terceiro Mundo de como eliminar uma
doença tão grave, que até 6 anos atrás incapacitava ou
matava quase 3.000 crianças brasileiras.
Porém, o êxito alcançado até hoje, deve ser orientado
no sentido de reforçar ainda mais a Campanha de Vacinação este ano. Neste sentido, faço uma convocação geral à Nação, a exemplo das campanhas cívicas nacionais
registradas no ano passado pelas eleições diretas e na eleição do nosso ex-Presidente Tancredo Neves, para que
todos os brasileiros levem seus filhos para a vacinação amanhã, para que possamos consolidar a derrota da poliomielite no Brasil. Vacinação jál
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O. SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores; .
A questão da limitação da jornada de trabalho em
quarenta horas semanais vem sendo debatida, com intensidade crescente, pela sociedade brasileira. Um número cada vez maior de sindicatos de trabalhadores abraça
-ã idéia e in-tegra:.a a sua pauta de reivindicações. É objeto
-de campanha nacional lançada em setembro último por
um setor do sindicalismo do País, aquele vinculado à
Central Única dos Trabalhadores. Na imprensa,
sucedem-se amiúde manifestações contrárias e favoráveis ? Iriedida. Recentçmente, no bojo dos movimentos
greVistas do ABC paulista, numerosas empresas finnaram acordos que prevêem a redução da jornada acampa~
nhada de aumentos reais de salários. Também nesta Ca~

1814

Sábado 15

DIÃRI_ü DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

mana. Aliãs, essa importância tende a crescer à medida
que a automação e a especialização empobrecem mais e
renta horas semanais está presente: encontra-se aqui, em
mais o conteúdo do processo de trabalho. As tentativas
tramitaÇão; projê:to de lei do nobre Senador_Nelson Carrecentes de minorar esse empobrecimento são louvâYeis
neiro, que altera o artigo S8 da Consolidação das Lçisdo
Trabalho com esse objetivo.
__ .
e é necessário nelas persistir; mas não suprem, nem poderão suprir, a participação na vida familiar e em atividaSenhores, a discussão a respeito desse teina não ê nova
des recreativas, educativas, culturais, asSociativas, cívinem, muito menos, restrita ao noss_o País, Desenrola-se,
pelo menos, desde os primórdios da Revolução Induscas, sindicais, J:!oHticas e qutras.
trial, que impôS como regra- jornadas dç atê 18 horas
No entanto, _a redução da jornada não limitaria seus
diárias. A constatação do deplorâvel estado de saúde a
benefícios à Cj_Ualídade de vida dos trabalhadoresjA_e_IJlque tal situação deixou reduzida a classe trabalhadora e
pregados, mas na medida em que redunda no_surgimento
de tempo oclõSo dos equipamentos, abre a possibilidade
a concomitante pressão das organizações sindicais leva(,i_e .gera~o de novos empregos. Tal tem~se verificado em
ram o Poder Público a interferir n_a matétia, Dessa forpai ses que reduziram recentemente sua jornada: na Homa, tem início o proc:ss?, ainda.~ curso, de ~edução do
landa, atra_vés de levantamento realizado junto a483 ~
tempo de trabalho dtâno permtttdo pela soctedade.
presas, após uma redução na jornada, verificou-se que
As primeiras leis que regulamentaram a jornada, surapenas 4% do total não havia ampliado seu quadro de
gidas na primeira metade-do- Sêcuto passado, visavam à
pessoal.
redução do tempo de trabalho de mulher:es,e crianças.
Além dos_postos de trabalho gerados díret:;~.mente pela
Em 1847, o Parlamento Britânico limitou_ajgrnada em
redução da jornada, devem-se considerar aqueles decordez horas diárias. Contu_d_o, à medida que essa limitação
difundiu-se pelos demais países da Europa-;irilciõü-Sé ã ----~reti.fts do estímulo que uma massa detenninada de tempo livre exercerá sobre as indústrias do lazer.
_
luta dos trabalhadores por uma nova red1,1ção, expressa
Não bá dúvida de que as empresas podem compensar
na consigna dos três oitos: oito horas de trabalho, oito
o tempo ocio~()" c~i_a~_o com outros mecanismos que não
de repouso __e oito de tempo livre. Esta reivindicação,
a contratação de novos trabalhador~_ re.cü-rSo_ abuS!yo
após a primeira Guerrã Mundial, transformou-se em
às horas extras ou introduçãQ de novas tec_nologias, para
norma vigente na maicrria das nações. D~te então, nocitar dois em;.çemplos. Caberã ao Poder Público, no _ato
vas disposições legais têm reduzido ainda mais a jornada.
de limitação da jornada,, zelar para que a medida redun~
em diversos países~ Hoje, a semana de trabalhp situa-se
de-efeüvamente em incremento do emprego.
entre 35 e 40 horas em paises como a BélgiC~ Israel, SuêNa verdade, à medida que avança o progresso tecnolócia, Estados Unidos e França. Na Alemanha Ocidental,
gico, menos Uabalho Se faz necessário para manter a poJapão, Austrãlia, Suíça, Espanha e Portugál, o tempo de
pulação em níveis crescentes de vida._ Já começamos a vitrabalho por semana oscila entre 40 e 45 horas, Para citar exemplos mais próximOs de nossa realidade, Peru,
ver- essa situação. A sobreterciarização da economia de
forma geral, a elevação dos períodos de vida escolar com
Chile e Paraguai jâ limifaiam a semana de-"trabalho em
a proliferação de cursos superiores e de pós-graduação e
40 horas e na Argentina esta é fixada erii 46 horas..
o peso do funcionalismo público no emprego total mal
Prosseguem, no entanto, as reivindicaçõeS dos trabaconseguem disfarçar a realidade: a influência que parcela
lhadores por limitações adicionais ao tempO totã.l de tranão desprezível dos empregos existentes exercem na ecobalho na vida do indivíduo. Organizações__trabalhistas
nomia do PaJs !_imita-se à geração de demanda. A q ueseuropéias pleiteam o aüiiúmto do período de estudo
tão deve ser equacionada com clareza. A redução da jorobrigatóriO, a regulamentação mais rigoiosa do uso de
nada é uma forma racional de repartição do trabalho nehoras extras, a antecipação da aposentadõiía -e o ihcrecessário que jâ foi lançada para debate na sociedade pemento das férias pagas anuais, além da redução da jornalos atares sociais nela interessados.
-da propriamente dita. No que respeita a esta óltima, as
Certam-ente, uma medida dessa ordem teria repercusreivindicações variam de nação para naçãa_e, no interior
sões no próprio âmbito do processo de trabalho. Na mede cada caso nacional, de uma categoria prófTssional
dida em que a freqUência de acidentes de trabalho
para outra. De maneira geral, pode-se dizer que a meta é
i_f!tensifica-se nas últimas horas da jornada, a redução
a semana de 35 horas, mas objetivos mais ambiciosos jâ
acarretaria graus de seguranÇa maíS ·elevados. Existe
são colocados em negociação:-os trabalhadores canadentambêm a exp~tativa de redução de absenteísmo, espeses almejam a semana de 32 horas, determinados sindicacialmente se a jornada mais curta for acompanhada por
tos irlandeses e suecos jâ têm como objetivo 30 horas seà(g_uma forma de horário móvel. Em termos de produtimanais de trabalho e os bancádos britânicos, qUe trabavidade por hora, é fácil prever melhorias quando os-tralham atualmente 35 horas, pretendem fazê-lo por apenas
balhadores passam a descansar mais, trabalhar com mais
28. Como se vê, a jornada de 48 horas, previstã eril nossa
seguranç-a e dispor de mais tempo livre para si.
legislação, é das mais elevadas de acordo com os parâNo entanto, há também, e são veiculadas, argumenmetros internacionais.
tações-Contrárias à redução dã.jornada. Oriundos quase
Que poder~lr dessa tendência geral e coqstante à
sempre de setores empresariais, tais argumentos argUem
redução da_jornada? C__9mopoder-se-ia justifl§ªr-essa,
a inviabilídade econômica da medida. No essengal,
aparentemente insaciável, procura do não trabalho, d9
sustenta-se a exíStência de um custo adicional advindo
tempo livre?
--da redução que, repassado aos preços, ocasionaria inA primeira conseqi.Iência a ser reSsaltada na redução
flação e perda de competitividade nos mercados internaprogressiva da jornada de trabalho é o ganp.o do tra~!i
cionais; não repassado, queda na capacidade de investilhador no que toca à qualidade de vida. Por Um lado,
mentos e na produção. Qualquer das alternativas teria
abre-se a possibilidade de destinar-se um período maior
como conseqUências a médio prazo redução da prode repouso, à restauração do organismo após a jornada.
dução e dispensa de pessoal, conseqUências estas que afeVale ressaltar que, se o desenvolvimento tecnológicg retariam com mais intensidade as pequenas e médias emduziu consideravelmente as fanfes de fadiga física no
presas. Este argumento acompanha, com poucas vaprocesso de traba_lho, gerOu simultaneamente outras forriações, a hist_órja da red1,1çâo progressiva da jornada.
mas de desgaste que demandam também descanso. A atiPode ser lido hoje nas pãginas de prestigiados veículos de
vidade de controle de máquinas e equipamentos, a subnossa imprensa.missão do trabalhador a seu ritmo, acarretam situações
A Ôbjeção omite simpleStnent~ o fato_ de a aplicação
de fadiga mental e nervosa- stress- de conseqUênCias
dc;t
progresso
tecnológico
à
produção
refletir-se na tencomprovadamente danosas à saúde física dos envolvi-dência à diminuição do peso i'e1ativo de_salários e encar~
dos. Hã que considerar, também, as demais fontes de fagos
trabalhistas
na
composição
do
custo
total do produdiga, próprias do modo de vida prevalecente em nossas
to. A esse respeito, dispomos de um exemplo extraído de
urbes. Os deslocamentos entre o lar e o local de trabalho
nossa realidade. O Departamento Intersindical de Ese a realização de tarefas administrativas no _â_thbi~o do
-- tãtísticas e Estudos Só_cio_-E&Qnômico_s- biEESE, atraprivado exigem tempo e desgastam os trabalhadores fora
vés de sua seção de São Bernardo do Campo e Diadema
dos limites de sua jornada.
realizou, em março Próximo passado, estudo que objetiContudo, o incremento da qualidade de vida não pode
_yava mensurar o impacto da redução_ d_ajornadã. para 40
ser entendido apenas como a possibilidade de restauhoras, em fornecedoras e montadoras- no custo final do
ração fisica e mental para o início de uma nova jornada
automóvel. Mesmo sup-oild'o~se a manutenção da marde trabalho. Existe hoje praticamente consenso ·quanto à
gem de lucro das elnpresas, a vigência da jornada de-4&
importância que tem a livre utilização do tempo de não~
trabalho para o desenvolvimento da personalidade hu~ ~ . horas na totalidade delas - o que não corresponde à
sa, o debate a respeito da _limitação da jornada em qua-
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realídade - e a persistência _d_e_l984 da composição de
custos apurada no recenseamento de 1970, chegou-se a
um custo adicional de 2,75% do preço de cada unidade.
Concomitantemente,_ o DIEESE estimou em 20% o
possível incremento do emprego no setor em decorrência

-

aã -meaíaa~--

Em nossa opinião, mais uma vez, a mesma argumentação anti-reducionista serâ desmentida pelos fatos. Não
ho~ve perturbação económica quando da [imitação em
48 horas,_tal não ocorreu nqs países quejâ.adot!!ramjOrnadas iguais ou inferiores à de40 horas, nem ocorrerâ no
Brasil, quandci alterarmos a le8;islação com esse fim.
Srs. Senadores, a jornada de trabalho prevista em nossas leis é anacrôriTca quando cOmparada ãs que vigem no
~ontexto internacional. Sua rççl~,~ção é medida necessária
e..tantQ mais urgente quarito, no País, começa a dar seus
primeiros passos a automação da produção em alguns
ramos industriais. Uma nova onda de desemprego tecnoló_gico atingirá, em breve, determinadas categoriaS de
trabalhadores e prosseguirá a tendência à queda da participaç~o dos custos da mão-de-obra nos totais do produto. E tempo de começarmos a repartir o trabalho de
que efetívamente necessita a sociedade, inclusive para
que sejamos c·a:pcizes de absorver, sem traumas, avanços
tecnQl,óglc"OS Víriâoúros. A reduÇão da jornada de trabalho para 40 horas semanais é um primeiro passo nessa direção_. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Os Srs.
Senadores Jutahy Magalhães e Helvídio Nunes ~;ncami
nhararli a Mesa requerimentos de informações nos termos do inciso VI, do art. 239_ do Regimento Interno.
Os requerimentos serão examinados pela Presidência.
O SQ. PQESIDENTE (Nívaldo Machado) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerra-r apresente sessão, designando para a sessão ordinária de
segunda-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação. em turno único, do Requerimento n9 57, de
1985. de autoria dos Líderes Gastão Müller e Moacyr
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371 c, do Regimento Interno, urgência para o Oficio n9 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 Requerimento n9 58, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão Mi.IIIer e Moacyr
-Olúirte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Oficio n9 S/8, de 1985, através do qual o Prefeito Municipal de Anâpolis (GO),
solicita autorização do Senado para que aquela prefeitura possa reafízar operã.ção de empréstimo externo novalor de US$ 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares.)

3
Votação,_em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 26, de 1979, de autoria do_ Senador Orestes
Quércia, que ac_rescenta parágrafos ao Art. 517 da Con~
solidação das Leis do .Trabalho, tepdo
Pareceres, sob n9s 184 e 185, de 1984 das Comissões:
-de Constitulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favorãvel.
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 diri~
gerifes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob n9s 747 e 748, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
Juridicidade, com voto vencido, em separado do Senador
- Mo3.cyr Dalla; e
-de Educação e Cultura, favorãvel.
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5
Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 340, de 1980, de autoria da Senadora Eunice Michiles, que acrescenta parágrafo (mico 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 Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Legislaçio Social, favorável; e
- de Finanças, contrário, com vótO 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 n.."' 18 de'
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre aposentadoria especial do múSico, tendo
Pareceres, sob nl' 1.032, de 1980 e nl' 415, de 1984, da
Comissão:
-de Constituição e Justiça, li' Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade; 21' Pronunciamento: (reexame solicitado em Plenário - ratificando seu parecer anterior.

7
Votação, em primeiiO-tUrito (apreCiação preliminar da
juridicid"ade, nós termos do art. 296, do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~" 320, de 1980, de
autoria do Senador Pedro Simon, que revõga 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 (Nivaldo

Machado)~

Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 34 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JU.
TAHY MAGALHÀES NA SESSÀO DE 13·6-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr .. Presidente, Srs. Senadores:
Sei que estou me tornando impertinente, porque quase
todas as vezes que estou inscrito para ralar, antes de iniciar o meu pronunciamento, eri proteSto, e protesto hoje
mais uma vez, porque, como pode verificar V. Ex~", era
eu o segundo inscrito graças ã gentileza do Senador
Mário Maia e s6 agora estou conseguindo ralar. Isso por
quê? Por quebras incessantes do Regimento. Acho que a
minha obrigação eu já cumpri! Pois já apresentei um
projeto de resolução para ver se a Ordem do Dia tem iilício no horârio certo, isto porQue, Srs. Senadores, é uma
vergonha para nós, parlamentares, o vazio constante do
Senado, isso diz muitO mal de todos n6s. Não. é esta a única, mas a falta de horário para o início da Ordem do
Dia é uma das razões para o esvaziamento do plenário.
Não temos horário pórcjue o· Regimento não é cum"piidoA Se o orador tem meia hora para falar, fala uma hora
e meia, e isso acontece todo dia. Hâ os que pedem a palavra como Líder mas não tratam nada a respeito do seu
Partido. Fazem o seu próprio pronunciamento, fugindo
das inscrições feitas de acordo com o_Regimento.
Por isso digo que -estou me tornando impertfriente,
mas todas as vezes que vier ã tribuna reclamarei. Para o
Regimento ser atendido, Sr. Presidente, permita-me, a
Mesa tem de fazer cumpri-lo, não pode abrir exceções
porque em o fazendo, nada nem ninguéin pode ter obstado a·seu direito, entre aspas, de usar os mesmos métodos
que outros utilizam.
Desculpe-me V. Ex', Sr. Presidente, descumpem-me
meus pares por estar aqui a repetir; ini:l.is- uina Vez, esse
protesto, mas vamos ver se o projeto serâ aprovado ou
não. Vai depender da maioria~
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A reclamação _
de V. Ex•, de certa forma, procede. Creio que se todos
n6s fizéssemos uma autocrítíCa veríi:l.mos que todos so-

mos cc-responsáveis por esses problemas. O não cumpri"
menta do Regimento é uma norma geral de todos os Senadores, ninguém procura aqui cumpri-lo, se pudéssemos fazer Isso, a cada dia, é evidente que seria muito
bom. V. ExI' tem razão quando reclama porque, realmente, os oradores excedem e a Mesa não pode chamar
atenção, a cada instante, de um Senador, mostrando que
seu tempo estâ esgotado.
De modo que aceito a reclamação de V. Ex' como
uma colaboração e uma advertência a todos os colegas.
Continua V. Ex' com a pãlavra.
O SR. JUTAHY MAGALHÃFS- Agradeço a explicação de V. Ex', embora eu sempre raça questão de dizer
que, quando protesto, peço desculpas àqueles que falaram antes de mim, porque não quero atingi-los, é um
protesto impessoal, apenas contra uma ação que, como
V. Ex' disse, é quase unânime nesta Casa, mas é quase
que unânime numa autodefesa, porque se não utilizarem
esses métodos, também não falam, se ficarem pacientemente esperando sua vez, como às vezes alguns que são
primeiro, segundo inscritos, ficam até o final da sessão e
não -conSegU·e-rii falar. Então, alguns, como uma autode-_
fesa, também praticam os mesmos atas, esse é o erro. V a·
mos ver se algum dia nós conseguiremos atingir o ideal.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
Há cerca de três meses na Presidência da República,
por força dos trágicos acontecimentos que enlutaram a
Nação, o Presidente José Sarney ainda não defiriiu "claramente os princípios e os objetivos básiCos de sua política
administrativa,-tendo em vista o pleno restabelecimento
das instituições democráticas e a retomada do desensenvolvimento econômico e social do País.
Em editorial publicado no jornal O Globo, edição"-de 9
do corrente mês, o Sr. Roberto Marinho lembra a necessidade_de o Presidente da República fazer um pronunciamento sobre essas questões fundamentais, para que elas
sejam submetidas ao debate, acrescentando que ''as discordâncias serão não· apenas inevitáveis, mãs indispensáveiS para que haja -um autêntico e esclarecedor diálogo
naCiOnal, como ocorre em todos os regimes democráticos". Afirma o Sr. Roberto Marinho:

"Antes de pensar num ilusório pacto entre forças
políticas e grupos que se inspiram em posições ideo~ lógicas divergentes, impõe-se ao Governo celeb_rar
um pacto entre Mirlistros e autoridades ~(JS div~rsos
escalões, não somente na disputa de cargos e atribuições, como na escolha dos caminhos a serem seguidos.
Obtida essa unidade interna no plano das convicções doutrinárias e das medidas a serem implantadas, caberá ao Presidente da República assumir a
responsabilidade de anunciá-las, correndo o risco de
decisões erradas, mas desfazendo definitivamente a
atmosfera de_ perplexidade e ambivalência que ameaça a inquietar a Nação, ensejando debates estéreis e até mesmo manobras de agitação por parte
de núcleos extremistas da direita ou da esquerda,"
O Sr. Roberto Marinho encarece a necessidade de o
Governo esclarecer se vai adotar no País "o sistema de acumulação do capital de cunho socialista ou líberal", acresCentando:
"A opção entre a expansão do capitalismo de Estado ou a abertura de maior espaço para as empresas privadas é fundamental para que se delineiem
com precisão os papéis que caberão à tecnocracia-e
à livre iniciativa nos programas de investimento."
Urge fixar os rumos da política económico-financeira,
para que as autoridades da área possam envidai esforços, em conjunto e harmonicamente, para promover
não apenas o combate à inflação, mas também a retomada do desenvolvimento. Não podemos ficar imPassíveis
ante a _expansão descontrolada do déficit público, o aum-ento crescente do número de desempregados e a dete_rioração do nível de vida de nossa população.
Lembra o Sr. Roberto Marinho, com muita propriedade:
"As propostas de aumento da tributação e de
cortes nos investimentoS são consid_erad·as como
fórmulas de incentivo do mercado de papéis e conseqüentemente da inflação, em detrimento dos em-

Sábado 15

1815~

preendimentos produtivos agrícolas e industriais,
que passam a aplicar cada vez mais descapitalizados, pressionados pelo congelamento de preços e onerados por custos financeiros."
Não me parece razoável onerar ainda mais o País com
o aumento da carga tributária. São muitas as sugestões
apresentadas, algumas antagônicas, mas todas oferecem
aspectos positiVos e negativos. No entanto, para que sejam analisadas criteriosamente, é preciso que se aefinam
os princfpios e objetivos básicos da política do Governo.
O Sr. Roberto Marinho atribui ainda as divergências
existentes no seio do Governo à falta dessa definição, à
ausência de um programa. E exemplifica, lembrando
qUe, enquanto o Itamaraty exige uma atitude independente perante organizações internacionais de comércio,
em defesa dos produtos brasileiros, o Instituto Brasileiro
do Café se :Sujeita às exigências da Organização Internacional do Comércio, causando prejuízos de milhões de
dólares ao País.
As ink:iatívas -governamentais não são precedidas de
estudos acurados.
uA improvisação do programa de reforma agrária - que deve ser eretivada -se patenteia nos
cálculos do custo de assentamento por ramflia,
como também na disposição de utilizar recursos do
Pin-proterra·que o Governç já destinou ao programa de Prioridades Sociais."
Criou expectativas otimistas quanto aO reajustamento das prestações do BNH sem antes examinar
as conseqfiências de sua decisão. Agora cria um cli-ma de frustrações por não poder fazer o que prometeu. "Essa definição é inadiável. Não pode depender
de entendimentos que só terão sentido a partir da
mesma".

Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes mesmo das eleições de l5 de janeiro, alertávamos a Nação para o fato
de os candidatos da Oposição- não terem apresentado seu
prograina de governo.
É verdade que o Sr. Tancredo Neves possu[a grande
experiência na vida pública e provalvemente já tinha delineado os rumos que iria imprimir ao seu governo. Saberia certamente conciliar e dirigir com firmeza a sua equipe ministerial, para que, unida, ela envidasse esforços
- e não os dispersasse- com vistas ao objetivo colimado.
Já o Presidente José_ Sarney QãQ_esperava sequer assumir definitivamente a responsabilidade da chefia do Governo, que lhe coube por força das circunstâncias, e não
esta, va preparado para razê"to. É certo que Sua Excelência se mostra imbufdo das melhores intenções, mas não
definiu até hoje o seu programa de governo. Daí as indecisões que se observam e, inclusive, as divergências que
surgem entre os Ministros, pois cada um quer segUir seus
próprios- planOS. Qui:i.ndo há diretrizes a seguir, as
quizílias não têm razão de ser. Pode estabelecer-se o debate, que é saudável, mas deve esgotar-se no momento
em que o Governo toma a decisão. Então, é precis"o agir.
E parece que falta essa voz de comando, como observou
o Sr. Roberto Marinho. O medo de errar tem imobilizado o_GoveinO; que pro-cura, no entanto, a popularidade,
a simpatia dos meios de comuniCação, e propõe um pacto social.
Mas como pode o Governo propor um pacto político
e _so_cial, sem antes expor os princípios e objetivos básicoS
de sua política administrativa, sobre os quais presume-se- se firmaria esse acordo? Se não consegue
estabelecer o consenso entre os seus auxiliares mais diretos, os Ministros? Ealta ação ao Governo.
Fernando Pedreira, em artigo intitulad_o "Quem governa?", publicado no .Jornal do Brasil de 9 do corrente
mês, afirma: "Um presidente que não governa acaba governando
não pelos melhores, mas pelos piores ã sua volta, os mais
ambiciosos, os mais insensatos, os mais audazes e· menõs
escrupulosos."
E é p-recisamerite isto o que já começ"oU i ocOrrer, agora, com as discussões, as dúvidas e divergêndas em torno
de uma polítiCa ecón6mico-financeira que pareceu dar
certo em abril e maio, mas que não encontra ninguém,
no próprio Governo, com autoridade bastante para
sustentá-la.
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Dentro do Governo, a quem deve caber o com:.Jndo da
política econômicõ-"!inartceii'à: ao Ministro da Fazenda

ou a um vago seminúrio de professores e b.uro_cratas?
O Presidente da Rcpúblicã nãO élúri pCríiOdescmpatadot, nem pode ser um bombdro empenhado em apagar incêndios ateados petas próprios homens da ~ua equipe. Na verdade, tal cOmo andam as cois~. neste início de mês de junho de 1985, já se pode diz_er_que qÚem
de fato está governando o Brasil (isto é, quem dentro do
próprío Governo assumiu _a iniçiatiya e comando das
principais ações politicas) não é o Presidente Sarney,
mas sim os sctores radicais entrincheirado~_ por trás do
Doutor Ulysses.
_ ___ ___
__
A propósito do pacto social proposto pelo Presidente
Sarney, o articulista come_nta:
"Para fazer o pacto, o Presidente precisa ter au~
toridade e saber exercê-la. Por outro lado, se o Presidente tiver autoridade e souber exercê-Iª, o pacto ê
desnecessário, ou se fará naturalmente em torno de
sua política.
Qual é a política do poeta-presidente José Sarney? Boas intenções não bastam. 't preciso optar; ê
preciso definir-se. E preciso governar. Um governo
pode ser composto de forças políticas dh:ersas, mas
precisa ter uma política ou, quando m~_nop, uma
política dominanteL Cumpre ao Presidente traçá-la e
impô-la à sua equipe, para que a Nação a reconheça
e o povo a julgue."
Pessoalmente, não podemOs opinar objetivamente
sobre a conveniência ou não do pacto social proposto
pelo Presidente JQsé Saroey, porquanto não estão explicitados os termos em que ele se basearia. Entretanto, em
princípio, parece-ine qué a Oposição não pode firmar acordos com o Governo, porque deve preservar sua autoridade para criticar, para divergir, assim como sua
função fiscalizadora.
Quanto à reforma agrária que o Presidente da República pretende implantar com certa improvisação,
conforme menciona o Sr. Roberto Marinho em seu editorial, lembramos que sempre nos posicionamos a favÕr
de uma reformulação da estrutura fundiãría no País.
Nãõ poaem-os ficar insensíveis ante os problemaS causados pela expulsão do homem do campo, entre os quais avultam o êxodo rural, a concentração urban_!;l., a proliferação das favelas e o aumento da criminalidade.
Mas, ainda nesta ârea, falta definição do Governo. t
evidente que nem os proprietáriOs, nem os-lavradores
sem terra entendem bem os instru-mentos de que se valerã o Governo para fazer a reform-a agrária. simples anúncio de que essa reforma Começaria nas zonas de con_flito parece ter provocado a invasão de terras por camponeses e a organização de milfcias rurais pelos fazendeiros, que se armam para defender suas terras.
O SenadOr Fernando Henrique Cardoso, conforme
noticTa o jornal O Globo, edição de 5 d_este _mês, "disse
que foram identificadas duas origens de 'tensão artifiCiai'_
em torno da questão: uma campanha de distorção do
conteúdo real da proposta, de um lado, e o incentivo__ a_
invasões, de outro". E o Líder do Governo no Senado,
Senador Humberto Lucena, assegurou que "não se admitirão tentativas artificiaiS-de criar novas áreas de con-

o-

flito".

-

- -------------

Urge, pois, que o GoverrlQ esclareça os termos em-Q-ue
farã essa reforma, com absoluta ordem e justiça; que aja
com firmezã, não admitindo violência de quem quer que
seja. Urge, ainda, evitar o colapso da produção agrícola,
que teria conseqüênCias desastrosas para a economia naciOnal, já tão combalida.
Essa reforma agrãii3, tão esperada pelos brasi(eiros,
planejada há tantos anos, não pode ser motivo de violência e desunião, nem pode frustrar-se a sua execução.
Jomal do Brasil de II de junho, em editorial sob o_título 4 •Pacto de Trabalho.. , entre outras afirmações, faz as
Seguintes:
.. 0 interesse governamental até agora só disse
respeito à política em seus-aspectos mais antiquados, como uma arte menor de se servirem os políticos de tudo que possa, garantir~lhes a reeleição:"
..Quando Ministros brigam publicamente é sinal
de que o Governo não toma decisões organicamente, e não sabe que direÇão seguir. S natural que asociedade viva a ansiedade de saber se o Presidente da

Repúblicu v:.li comandar ou não, pura poder agir em
conseqüência. Se o Governo nãO vriiTazer o que dele
se· esperava, então que não_ atrapalhe."
Continua o _editorialista, comentando u indecisão- g()verniiment<Jl e demonstrando que o atual Governo nãõ
consegue agrad<Jr a ninguém, apesar do esfOrço que faz
para não desagradar. E enfútico ao afirmar "Basta a ambiqüidade que gerou a solução 64- de tão elevado custp
politico." Mais adiante atirma: "O Governo est.ií. paralisado à espera de um pacto, enquanto a política gere com
desenvoltura fisiológica os seus interesses particulares e
ninguém cuida dos interesses nacionais."
Um pacto de trabalho é o que o Brasil prefere e conclui o editorialista: "Como se diz popularmente, muito
faz quem pouco atrapalha."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a chamada grande imprensa brasileira vem, nos últimos dias, procurando incentivar O Presjdente Sarney a assumir o comando que
lhe pertence de direito. Tem chocado aos diversos segmentos da sociedade a falta de decisão e a falta de ação
do Governo. E inegável, e isto fica comprovado diariamente, que os atuais governantes estavam-desPrer)arados
ptlra o exercício do Governo.
O importante é que todos ajudemos o Brasil, não permitindo que o desânimo, o desencanto, a frustração tomem conta do povo brasileiro. Mesmo nós da oposição
temos que nos dispor a impedir que isto aconteça. Não
participando de pactos sobre tema desconhecidos ou
não, -mas apontando os erros, as omissões e os caminhos
aos governantes. Estamos todos ansiosos de que o Brasil
encontre seu caminho rumo à democracia. E isto obteremos através do debate em todas as Casas Legislativas.
Não pela omissão. Pela ausência como tem o_corrido .entre nós. ~hora de trabalhar. Nós e o Gove:rno. Este tem
que alçar võ_o de imediato porque não podemos mais es·
perar que o Brasil cresça enquanto seus governantes dormem.
Como _disse Ri-Cardo Noblat, no seu artigo do dia 12-6,
não podemos ter "o vexame de um Governo desarticulado, hesitante_ e aflito". O Presidente "corre o risco de
perceber-se terrivelmente só, se continuar hesitando em
assumir um comando que lhe compete".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes 'de encerrar este
meu pronunciamento, desejo transmitir e fazer que conste nos Anais da Casa Uma nota ...
O Sr. Fábio Lucena- 'Nobre Senador, antes que encerre este seu pronunciamento, V. Ex~ me daria licença
para um aparte?
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domingo, substancioso na essência, com cuja totalidade
eu me permito não concordar, concordar em parte ediscor_dJr em partes, em que pese a respeitabilidade do emi~
nerite diretor do jornal_ O Globo, cujas _opiníões são sempre oportunas, são sempre lid;;>s com o devido respeito,
sobretudo porque o grande jornal O Globo é um dos
mais poderosos formador~ de opinião, neste Pals .. Dian·
te não apenas da opiniãO -do Dr. Roberto Marinho,
como da opinião do eminente Jornalista .Fernando do
Pedreira, também do eminente Jornalista Ricardo
Noblat, a respeito do estágio atual das decisões- governamentais, a pergunta que faço a V. Ex•, Si'. Senador Jutahy MagaJhães, é a seguinte: qu;;>l" posição de V. Ex•,
diante dessas opiniões tão convergentes em relação ao
Governo do Presidente José Sarney?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se aqui as estou ~
transmitindo é porque as endosso.

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• as endossa integralmente?
0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se aqui estou tecendo comentários é porque realmente as endosso_

O Sr. Fábio Lucena -

Integralmente?

O SR. JUTAliY MAGALHÃES- Integralmente nas
partes em que li, nas partes em que transmiti a público.

O Sr. Fábio Lucena,- Vale dizer, V. Ex• endossa, entãO, ã-opiníão ae que o Deputado Ulysses Guimarães está cercado por esquerdistas radicais que o pressionam.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não estâ dito aí
que está cercado por esquerdistas e sim que por trâs dele
há tarilbém alguns radicais. Eu não disse esquerdista. V.
Ex~ é quem a está identificando para b lado esquerdista,
_O Sr. Fábio Lucena- É pior ficar por detrás do que
ficar cercado.
--

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex' quer discutir a semântica, e eu não estou preocupado com a semântica.
O Sr. Fábio Lucena- Quero discutir a forma. Em CS·
tando cercado ainda se pode enxergar alguma parte da
cerca.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se estiver só por
trás V. Ex• tem três lados para enxergar. Estando cercado V. Ex• não pode enxergar nenhum.

com todo o pra~r. o aparte de V. Ex,t, no_bre Senador
Fábio Lucena.

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• acha que o Deputado Ulysses Guimarães, com_ a larga experiê~cia de que dispõe,
seria capaz de se _deixar influenciar por esquerdistas menores, ...

O Sr. Fábio LuceDa- Nobre Senador, em primeiro
lugar, desejo pedir a V. Ex~ que releve, tratando-se de
uma incidência primária, o fato de eu haver transgredido, involutariamente ...

do para o lado de esquerdistas_,

O

SR.~JUTAHY

MAGALHÃES- Pois não. Ouço,

O -SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nobre Senador,
se V. Ex~ continuar nesse rumo, terei que cOi:"lãi o seu-aparte, porque de maneira alguma tenho que reclamar de
V.-Ex• A minha reclamação foi genérica e não tive a intenção.d~ atingir V. Ex•,-ilão tem nada de pedir para que
eu t:_eleve_, repito.
O Sr. Fábio Lucena -

Fico-lhe muitíssimo grato.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Porque é constante e permanente e assídua a presença de V. Ex• aqui, neste plenário, e tenho dito que eu mesmo, um dia desses,
sou capaz de pedir a palavra como Líder, numa espécie
de autodefesa, Porque todos nós, aqui, temos de nos autodefender. Até a_gora ainda não precisei fa_zer isso.
O S_r. Fábio Lucena -

Fico-lhe reconhecido.

O SR.JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• hoje falou,
e todos falam. Então, por que V.

Ex~

não vai falar?

O Sr. Fábio Lucena- Fico-lhe reconhecido pela deferência e pela defesa da minha autodefesa, mas em realidade, nobre Senador, eu desejo fazer-lhe uma pergunta.
Diante das opiniões qUe V. Ex• transmitiu à Casa, opiniões promanantes de jornalistas, os mais -ilustres desta
RepúbliCa; diante do substancioso arfigo do Dr. Rob~r
-~-Marinho, publicado na edição de O globo do último

O SR.JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex•estâ levanO Sr. Fábio Lucena- .•. sem maiores importâncias,
sem maiores significados para influírem nas decisões
sobre os destinos nacionais? Seria o Deputado Ulysses
Guimarães ingênuo a deixar-se influenciar por forçaS
dessa natureza?

O SR. JTJT~LfY MAGALHÃES....:. V. Ex• está identi·
fiç:ando uma ala esquerda. Eu não estou tratando aqui de
ala esquerda.
O Sr. Fábio Lucena os conceitos.---

Mas V. Ex• disse que endossa

O SR. JUTÀ.HY MAGALHÃES- Endosso os conceitos. V. Ex• sabe perfeitamente que o Dr. U1ysses Gll.imarães- pelo menos isso consta dos noticiários de jornais e de interpretações de companheiros de V. Ex•, de
Partido - anda um pouco alheio ~os fatos políticos deste mom.ento, por razões que desconheço, não sei! Mas S.
Ex• estã um pouco alheio a esses fatos. Então, estão falando que a direção do Partido de V. Ex•_ e,stá tQmag(lo
alguns ~um os que _algu.ns criticam, é um direito criticar.
O Sr. Fábio Lucena- Claro. O PMDB, como o PDS,
é um Partido de c_unho democrâtico e admite divergências no seu corpo.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E dentro do próprio Partído de V. Ex• existe também, no PDS, muitas
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divergências. Ou V,
no PDS?

Ex~

acha que não existe divergência

O Sr. Fábio Lucena- Ontem, o eminente Deputado
Paulo Maluf afirmou; na: tribuna da Câmara.dãs Deputados, que terminou a lua-de-mel entre a Oposição e o
Governo. V. Ex~ poderia explicar em que consistiu essa
lua-de-mel?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não sei. Não sou
capaz de fazer a exegese do pensamento do Deputado
Paulo Maluf. Não conversei com S. Ex•, não sei à que ele
quis falar. Se V. Ex• quiser, que o faça, com a sua capaci:
dade intelectual de interpretação.

O Sr. Fábio Lucena- Se V. Ex• me permite, aCre-dito
que o que o Deputado quis dizer foi que a Oposição concedeu ao Governo um certo prazo, para que o Governo
definisse as diretrizes da sua ação. E, diante dessa lua~de
mel, V. Ex~ não concluiria, tendo acabado essa boa coexistência- não digo convivência, mas coexistêllciã. entre
Oposição e Governo- que sugeslões, nobre Senador,-0~
fereceu a nobre Oposição para a fixação das diretfízes do
Governo? :t: uma pergunta.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES- V. Ex• quer que a
Oposição faça- um programa de Governo, que não exis~
te?

O Sr. Fábio Lucena- Não, não é o programa, são su~
gestões.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se V. Ex• deseja
confessar que não existe um programa de Governo, po~
deremos conversar sobre isso.

O Sr. Fábio Lucena- Não, Sr. Senador, não é o programa de Governo. Que sugestões ofereceu a OposiÇão
ao Governo, para que esfe fixasse diretdzes de ação.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Aqui, estâ
lembrando o Senador Césãr Cais que V. Ex's mesmo es~
tão aproveitando o Projeto Nordeste, para início da conversa sobre a atitude, a iniciativa a tomar.
O Sr. Fábio Lucena - Logo, não há um desgoverno.
Se o Governo está aproveílando ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -iô: pior do que
desgoverno, não há governo. Por enquanto, o que não existe é gOverno, isto é que não_ existe.
O Sr. Fábio Lucena -

Permita-me se o Governo está
aProveitando um plano apresentado pela nobre Oposição, um plano vãlido, há sintomas de que o Governo ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex~ deu uma
aula, hoje, de uma proposta que antecede um plano, que
antecede um projeto, que antecede uma lei. V. Ex' deu
todas essas lições aqui.

O Sr. Fábio Lucena- Não foram lições, foram observações.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então V. Ex• W
quer transformar essa proposta em plano de Governo?
Um programa setorial que ainda não estâ totalmente definido, nem aprovado, V. Ex_' já quer transformar_num
únicO plano de GovernO? Pode Se-r-que exista, Porque
realmente há tanta falta de plano que precisa aproveitar
a única coisa que existe, que é proposta da adriiinisfí:ação
passada, que tem os seus defeitos ...
O Sr. Fábio Lucena - Quem o transformou foi o Senador César Cais, ao subsidiar V. Ex' com o elemento de
que a própria Oposição ofereceu ao Governo uma sugestão e o Governo a aceitou ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Suma proposta
setorial, não é um programa de Governo.
O Sr. Fábio Lucena - ... logo, já existe, pelo menos,
uma diretriz, nobre SenaC:for.
--- ---0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não é uma diretriz mas Sim uma proposta setorial. Acho que o Nordeste
merece todo o tratamento diferendaâo. Agora, não vou
considerar que, no Brasil, somente exista o Nor_deste.
Não posso chegar a esse extremo.
O Sr. Fábio Lucena -

S prioritária!

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agora, tem muitos defeitos ainda, mesmo esta proposição que está aceita precisa ser aprimorada e vir ao Congresso para se dis~
cutir a questão. O debate tem de ser feito aqui nO Congresso para aprimorar a proposta.

O Sr. Fábio Lucena - Perfeito! Mas, se o Governo
partiu, priofitiuiamente, para o Nordeste, a começar...

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agora, infelizmente, o que não existe, Senador, é ação do Governo.
Não há desgoverno porque o ÜQv_erno, até agora, não
tomou uma atitude. Então, o que peço, inclusive, neste
pronunciamento, é que ele, certo ou errado, tome uma alitude_para podermos discutir, para podermos debater
sobre alg'uma coisa.
_o_s_r. Fábio Lucena- V. Ex• pode propor a atitude?
Que atitude deve tomar o Governo· com relação ao Nordeste?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, vamos aprender também como diziam V. Ex's até ontem; -cabe
ao Governo fazer as propostas e à Oposição debatê-las.
Então, façam as propostas e nós as debateremos. Não
cabe à Oposição apresentar aS propostas.
O Sr. Fábio Lucena - Permita~me, então, concluir o
meu aparte. A minha insistência se baseia no seguinte: os
Srs. passaram vinte anos no Governo, logo, têm muito o
que nos ensinar. Então, basta que comecem a ensínar.

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Temos. Seó Governo quisesse tratar disso, poderia conversar. O Presidente José Sarney poderia iniciar, lendo o que talvez não
tenha feito quando era Presidente do PDS, e solicito-u ao
Partido uma proposta para tratar da reforma agrária e O
Partido as apresentou. Sua Excelência talvez não as tenha _lido na_ época; então, comece a ter agora, e passe a
debater essa proposta. Que ela se transforme num plano
prévio para discussão de V. Exts, porque essa proposta
do MIRAD tem de_ser ampliada e tem de ser aperfeiçoa~
da.

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex' me obriga a fazer uma
coloCaÇão. COm a sua pefmissão. O Programa do PDS é
taxativo quando defende o direito de greve. Um dos primeiros atas do Presidente José Sarney foi aproveitar o
Programa do PDS e mandar preparar um projeto regulam~n~ando o direito de _$_!~ve.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E jã estâ sendo
contestado pelo grande-auxiliar da Nova República que
ontem declarou que essa lei de greve, proposta pelo Ministro Almir Pazzianotto, não era correta. Foi o próprio
Ministro das Comunicações, que é um companheiro de
V. Ex•s
O Sr. Fábio Lucena- Mas isso é muito lnalvadeza!

SR.

O
JUTAHY MAGALHÃES- Sim, mas V. Ex•s
que-tem transformá~lo em doçura ...
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tes do Governo ao debate sobre o problema económico,
por várias vezes, mas nem V. Ex!s. sabem qual a linha do
Governo a respeito da política económica. Se vai r>revalecer a linha da Secretaria de Planejamento ou se vai prevalecer a linha do Ministério da Fazenda V. Ex~s não podem defender , porque não podem antecipar uma opinião que desconhecem. Então, não adianta chamarmos
para o debate porque V. Ex•s. não vão se arriscar a, se~
rem desmentidos pelo próprio Governo, se depois eles
decidirem em favor de uma linha que não seja·a que V.
Ex's. defendem aqui.
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex! um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer.

O Sr. José Lins ~Nobre Senador Jutahy Magalhães,
concordo com o Senador Alexandre Costa em que V.
Ex' comete injustiças ou faz algumas apreciações precipit<l:d_as. Lembra-m~ quando defendiamos o Governo do
Presidente Figueiredo, de que uma das reclamações mais
séria que se fazia, neste plenário e em amplos redutos da
Nação, dizia respeito à falta de oportunidade para o
diálogo. Ora, o Governo realmente abriu o diálogo não
só junto a comunidade política, mas a toda a Nação. Hâ
documentos que foram expostos pelos Ministros e que
não estão sendo aceitos de mão beijada pelo Presidente.
Es_tão sendo objetos de discussão. Vejo, -muitas vezes, o
PDS reclamar- de um debate para o qual ele ainda não
trouxe qualquer contribuição. A única contribuição, a única observaÇão que o PDS tem feito, se relaciona à falta
de decisão. Ora, na faze do debate, o que a Oposição devia querer era discutir as matérias, trazer sugestões e não
reclamar da falta de debate ou reclamar decisões. ~ preciso que entendamos que o debate é mais importante
para a Nação e para a comunidade política, do que a to~
mada de decisão isolada do Governo. Essa ê muito fácil
de ser tomada~ O importante é que ela sofra primeiro o
crivo do debate nacional.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte do nobre Senador José Lins e terei todo o prazer em
conceder outros apartes, pedindo apenas licença para
dar uma breve resposta ao Senador José Lins, porque
ficO na dúVida de saber se devo debater com S. Ex' pensando no que dizia o Senador, há 3 meses atrás, nas teses
que ele defendia ou nas teses que S. Ex' hoje dCfende.
Fico na dúvida sem saber se S. Ex' considera certa a fase
antiga em que se fechavam nos gabinetes,- que V. Ex•
com tanto brilhantismo defendia aqui, ou se agora a falta de indecisão e a falta de definição, porque o debate
tem de ser mais amplo.
O Sr. José Lins- Mais uma vez V. Ex' faz, digamos,
uma colocação que não me parece correta, porque a decisãO- tomada não significa qUe seja certa ou errada, ela
terâ sempre os que a defenda e os que a atacam.

O Sr~ Fábio Lucena- Dizer- q-ue- o projeto de lei" de
greve não presta é muita malvadeza, Excelência.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES que nós queremos.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim, mas V. Ex•s
é que que_~em transformâ~Io em ternura.
V. Ex' me interromPeu exatamente na hora em que eu
iiia tratar da malvadeza ...

O Sr. José Lins- Eu estou discutindo o processo de
tomada de decisão. Não vi ainda nenhuma contribuição
efetiva da Oposição quanto aos planos que o Governo
tem apresentado. ~ preciso notar, nobre Senador, que
estamos numa fase de transformação. V. Ex~ tem em de·
bate: a reformã agiãi'ia, a reforma tributária, a reforma
educacional, a reforma do sistema de saúde, a própria
constituinte. Então, estamos numa fase de transfor~
mação, de debate, que não deve ser, a meu ver, tão apressada quanto V. Ex' deseja, n_o sentido de que o Governo
tome o mais râpido possível a decisão, sem ouvir. Acho
que ouvir é importante. Se- nós mudamos, é pricíso mu- dar de todo.

O Si-. Alexandre Costa- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois- não, nobre
Senador.
O Sr. Alexandre Costa- Acho que V. Ex' estâ cometendo uma injustiça. Efetivamente, fizeran;t do Estatuto
da Terra um escândalo em denominar reforlna agrária;
isso vem de 1964, foi do Governo Castello Branco. O
NOrdéstão é um projeto Õo GoVerno Figlleiiedci. Digo
que V. Ex' comete uma injustiça porque há iúria certa
criafíVIdtide na Revolução, e a que conheço até agora ê
s6·a -~e ~~xaçã() ~do dólar, diário, do aumento de energia;
luz e telefone, que vai ser mensal. Muito obrigado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, vê V. Ex•,
nós queremos é que, mesmo errando, decidam, tomem
uma atitude.
o-Senador Virgflio Távora, antes de se internar para
operar do menisco, várias vezes_ chamou os representan~

Exato! E é isso

o.Sr. :ijeneditlj) Ferreira- Permite y. Ex' um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES --Terei todo o prazer.
É preciso mudar realmente, e acho que o culpado so~
mos nós que não mUdamos nem de pai-tido, nós somos
responsáveis por tomarmos posições corretas, porque ficamos onde estávamos, coerentes com o n<;>sso pensamento. E agora, talvez, nesta fase de mudança, na Nova
República isso seja incorreto. Por isso queria ouvir um
companheiro que ficou no Partido.
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O SR. Benedito Ferreira --V. Ex' me permite um
aparte1
O SR. JUTAHY MAGALHÃES_- Çom muito prazer ouço V. Ex~
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O Sr. José Lins -

V.

Ex~

me permite1

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer.
O Sr. José Lins - Acho que V. Ex' tem toda razão e
isso não é de hoje. Acho que o que se discute aqui no plenãrio do Senado, pOJ.!Co chega ~o con~ecimento da
Nação e aind-a rnenps, tilvez, a imprensa, porque a imprensa ê o grande veículo de comunicação do Pafs. De
modo que dou inteira e total razão a V. Ex'" Também~
conheço que ...

O Sr. Benedito Ferreira- Queria aproveitar o diSciitso de V. Ex~ para deplorar a desconsideração do meu
prezado amigo e ex-correligionáriO, Senador José Lins,
porque, e perdoe.me a imodéstia, as contribuições que
eu tenho trazido a este Plenário não mereceram a mínima consideração de S. Ex•_ A primeira delas é qtiarido
O SR.JUTAHY MAGALHÃES- Então, V. Ex• dá
contesto esse realejo- e essa_orquestração quando se fala
razão - desculpe interrompê-lo - V. Ex• dá razão
em reforma tributária, porque, na realidade, estão ouquando
afirma que fazemos propostas. A Oposição não
vindo o galo cantar e não sabem onde, porque eles queestá deixando de propor, embora esse não seja opapel da
rem mesmo é uma melhor distribuição de rendas, eis que
Oposição
ninguém quer reforma tributária, porque ninguém estuda este assunto no Brasil. Pois bem_, no que diz respeito à
Õ Sr. José linS --Nobre Senado-r·, eu não quero dimi·
chamada reforma agrária, em desmascarandO esse pronu! r, de modo algum, o papel do Senado. Ao contrário,
grama mentiroso que aqui está, e os documentOs aqui esreconheço que muitos Senadores, individualmente, têm
tão, e eu já o demonstrei em parte, particularmente ao
feito discursos importantes, trazendo idéias que, muitas
Senador Fábio Lucena, e vou agora, de maneira cabal,
vezes, nem chegam ao conhecimento dos órgãos aos
extremar de dúvidas o quanto hã de descaso, o quanto
quais interessam, e esse ê, realmente, o grande defeito do
nosso sistema de trabalho. Reconheço também, nobre
há de desrespeito para com a opinião pú.blica e ao próprio Congresso Nacional, em mandar para cá esse proSenador, que muitos, individualmente, têm trazido as
grama falacioso, esse programa mentiroso como uma
suas contribuiÇõe-s, mas refiro-me principalmente ao
problema levantado por alguns Senadores do PDS,
proposta para ser debatída. Com o título_ de r~O_!'!!!_a_,__ _
agrária. Reforma agrária, riobre Senador Jutahy Maga-_
sobre um debate para o qual S. Ex's ficam esperando a
PreSença de certos-Senadores com os quais desejam dialhães, e permita-me repeUr, pois às vezes sou repetitivo,
mas neste País, onde o povo está proibido de pensar,
logar. Acho que esse não é o_caminho. Os problemas da
porque hoje é a televisão que pensa, pois verifico que toreforma da educação, da reforina tributária, da visão
dos hoje estão na base do não li e não gostei. A verdade ê
económica das questões nacionais, com as suas repercusque não consultaram sequer a~ fazões que levãram o __ sões no campo social. São os grandes temas de hoje. No
Brasil a ter essa estrutura _fundiária que af está, com os
caso_ da política económica do Governo, hã duas propo~
erros e-as distorçõ_es; tamanho é o descaso que não corn=--tas conhecidas, que são, a do Minlstério do Planejamenpulsaram sequer as estatfsticas, para fazer esse ampntoato e a do Minlstéfío da FaZenda. Mas não houve, realdo de montagens que aqui está, para, ao que parece, diamente, por parte do PDS, uma proposta que conteste
bolicamente desestabilizar o Governo do -qual fa:Zem
uma ou-outra ou que traga uma alternativa. E o Gover·
parte. Porque, propor o que aqui está, jogando na face
no tem se esforçado para isto.
da Nação, como verdade, esses números, esses dados que
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• me desculconstam dessa proposta, é desencorajar aqueles que ainpe, nobre Senador, mas não ê só do PDS, com os Srs. Seda insistem em produzir" neste PalS, fransformando todo
nadores Virgílio Távora e o Sr. Senador Roberto Camprodutor rural, além de um idiota que trabalha e produz
pos, mas o próprio PDT, através do Sr. Senador Roberpara sustentar essa orgia da área urbana, num facínora e
to Saturnino, e isto aqui no Senado pois, na Câmara, alnum bandido. Peço a V, Ex• que me desculpe por ter-me
guns outros Parlamentares devem ter falado tambêm. E
alongado tanto. Eu devo falar _m~;:lbor sobre esse ass~.nto_
_veja V. Ex• que jâ foram tratados esses assuntos. Esses
logo a seguir.
debates têm sido provocados, mas infelizmente não teO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparmos encontrado aquel_:s~ g:'~ estão ...
te de V. Ex• Devo lembrar ao Senador Josê Lins que? inO Sr. Hélio Gueiros - Permite um aparte, nobre Sefelizmente, muitas vezes ou quase sempre, aquilo que n6s
nador Jutahy Magalhães?
falamos na Tribuna do Senado é pouco conhecido fora
deste plenário e atê mesmo no próprio plenârio. Por itso
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Embora a Presimesmo, eu me pergunto como ê que o povo, que nós redência jã me esteja- cobrando o cumprimento- do Regi-presentamos, poderia julgar o nosso trabalho parlamenmenta - e eu que sou um cumpridor do RegimentO-tar, se aquilo que fazemos, neste plenário e--nas corriisnão quero ficar naquela de: quero oUvir os apartes de fusões, na realidade, raramente é levado ao conhecimento
lano, para depois chegar ao _final do meu pronunciamen-to.
público.
Se S. Ex' tivesse a· 'preocupação de ler os Anais desta
Como Líder ,do Governo, em exercício, terei todo o
Casa, veria que muitos Srs. Parlamentares, que várioS
prazer de ouvir V. Ex•
Srs. Senadores, tiveram o cuidado de apresentar propo- O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Jutahy Magasições através de pronunciamentos.
lhães, não creio que tenha ficado irrespondida qualquer
Eu, com disse outro dia na Comissão de Constituição
crítica da op-osição ao Govefno da Nova República.
e-Justiça, julgo-me, talvez com grande atrevilnento, um
Posso até admitir que a r~posta nào tenha sido convinsacristão. numa casa que tem cardeais, arcebispos, biscente porque isso é problema subjetivo: cada um sc;:_ç_oppos, padres, monsenhores, etc, mas onde tenho, muitas
vence ou deixa de se convencer, e não hã meio de se afevezes, tambêm, apresentado - e ou_tro di_a__m_esmo fiz,
rir ou de se avaliar o grau de conveucimentQ da respOsta.
aqui, uma proposição ao Governo- proposições a resEx• feZ- meO.ção a alguma crítica do Senador Virgílio
peito da nossa política externa, em relação à Nicarâgua.
-Távora. Não Creio que tenha fiCado sem resposta a crítiNa realidade, nenhuma linha saiu fora do plenârio mas,
·
ca do Senador Virgílio _Távora.
se existe Ass_essoria Parlamentar nos Ministêrios, o asO SR.JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• medescu1·
sessor parlamentar possivelmente dev~â ter tido conhepe, mas ficou.
cimento do que foi tratado e levado_à consideração _dos
seus superiores. Faça indagações ao Executivo a respeito
O Sr. Hélio Gueiros_- Apenas quanto a mim, eu prede problemas das estatais, dos bancos o_ficiais e n_ão r~
feii- usar-c-6th S. Ex•, a ve:rdade dos Evangelho:;;."Pelos
, bo resposta do Executivo. Para fazer proposiçõeS, pi'eciseus frutos os conhecereis·,. Interessa-me mais saber o
samos ter dados concretos, reais, verdad~ros mas o Exe_ resultado prâtico da política do atual Governo, do que
cutivo não dã resposta alguma.
os fund_amen,tos_filos_ófiços, doJ.Itrinái'iO~_, iconõmicQs, liH.oje mesmo estou apresentaO.do mais um requerimentürgicos, religiosOs, da doutrina_que infOrma o comporto de informações ao INCRA. Aqui discutimos, muitas
tamento, por eXemplo, do Professor Delfim Netto, que
vezes, -sobre títulos que foram concedidos a posseiros e
realmente vinha a este plenârío - o País cada vez mais
se atolando, se arrebatando, se liquidando numa inque foram passados adiante por venda, perdidos por
abandono, ou por desinteresse. Quero saber a realidade,
flação galopante- com a cara mais tranqUila do mundo
se de fato isso acontece, tnas também sei que vai ficar
a dizer que tudo estava previsto, que tudo estava dentro
do figurino, e em abono dessa calma, dessa paciência. ele
sem resposta.
c_

V:
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invocava tratadistas, flnancistas, diretores do Banco
Mundial, di retores do FMI e coisas semelhantes. Eu, ao
cont_rárío, nobre Senador Jutahy_ Magalhães, acho_ que
quem até agora controlou, não digo debelou, mas baixou
o índice de innação foi o Ministro Dornelles, que não
perde tempo em discussões doutrinárias. QUem deu
100% ·ae aumento do salário mínimo foi o Sr. Dornelles,
que não perde tempo, também, em discutiras ftiõdamentos filosóficos. QUem vafiil.in-orar a situaçãO da prestação do Banco Nacional da Habitação também ê .o
atual Governo, sem se preocupar em justificar filosoficamente, doutrinariamente, essa sua posição. Estou com
Jesus Cristo e acho que estou no bom caminho,. "Pelos
seus frutos os conhecerei$".
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não vou nem dis·
cutir.
O Sr. Hélio Gueiros - Acompanho a vida pública
brasil_eira há longo tempo e só vi, até hoje, gênios no Ministério da Fazenda e no Planejamento. José Maria Whitaker era um gênio. O Brasil baixou! Eugênio Gudin, outro gênio. O Brasil para baixol Delfim Netto? Quem é
doido de discutir com Delfim Netto? E mais do que gênio. O Brasil para baixo! Chega de gênios, chega de gente que erirola com explicações de toda ordem o descalabro da situação, Chega dessas explicações, vamos ficar
com os aluais a-dministradores da Nova República, eles
não pretendem doutrinar, nem catequizar, nem-justificar
nada, apenas apresentam os fatos:_ uma inflação que era
de 13,14% está agarrada em 7%. Podem dizer: - Ah! é
por causa da PETROBRÃS! Não interessa, o Brasil não
fo[ feito para a PETROBRÁS, ela é que foi feita para o
Brasil! Se a PETROBRl\S não está ganhando o que ganhava, não hã problema! O povo está sendo beneficiado.
Corta o aumento de combustíveL Não interessa que os
doutrinadores digam que está errado porque, contrariando os doutrinadores, o Ronald Reagan recuperou a
economia nos Estados Unid~. Haverá quem diga: mas
há um deficit de 200 bilhões de dólares! Nã0 interessa,
mas o povo não está sentindo os efeitos tenebrosos_ que
os cientistas econõmicos-financeiros profetizavam.
Nobre Senador Jutahy Magalhães, V. Ex' é um preocupado com o Regimento, e com razão. Por isso, vou encerrar o meu aparte. Quero-dizer que, na minha opinião,
nào houve critica irrespondida, pode, como eu dis_:s,e, não
ter sido convincente, como fosse do agrad_o do nobre Senador Virgílio Távora, mas acredito quejama"is S. Ex• se
conveQcerá de que estamos com a razão. Quero dizer a
V. Ex~ que estaremos aqui, eu e meus companheiros, todos atentos a qualquer crítica da OpOsiçãO eâar, ria mi:d_jda do pÕssível, as nossas razões em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- (Fazerido soar a campanhia.)- O tempo de V. Ex' está esgotado e a Presidencia encarece que, a partir de agora,
não mais c·onceda apartes.

O SR. JUfAHY MAGALHÃES- Gostaria que V.
Ex• me infofinaSse de qUantos minutos ainda disponho
para enceTrar o m~u pronunciamento?
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha) - V.
dispõe ainda de 3 minutoS pãra encerrar seu pronunciamento.

Ex~

O S_R. JUTAHY. M~GALHÃES- Apenas não queria ter ultrapassado o tempo.
Sr_. Presidente, en_cerrando praticamente meu pronunciamento, apenas numa resposta muito breve, para não
ultrapassar os 3 minutos, dizer que infelizmente o Líder
da Maioria effi exercício, decfara que não interessain os
fuildamentos de uma política económica, não interessá
se vamos ter uma política monetarista, se vamos ter uma
política visando à diminuição dos juros, se vamos ter
uma política aumentando impostos, interessá que diminua um pouco a inflação. Não interessa que o Sr. Ministro Dornelles tenham um pensamento e o Sr. Ministro
Sayad tenha_ outro, porque, para ele, o Minístro Dornelles é quem estã com a razão. Se por acaso se concretizasse o que os jornais falam, de que a opção vai ser pela
linha do Ministro João Sayad, V. Ex' teria que passar a
Liderança a outro porque não poderia defender mais, já
que a tese é completamente diferente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para en-cerrar tenho de
falar sobre ~."brilhante" entrevista de ontem do MiniStro das Comunicações na qual falou contra o Líder Car-
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los Chiarelli, pedindo a demissão de S. &.'; disse que o
Presidente no exercício da Casa tinha falado demais a
respeito da conversa que houve na sua residência; disse
que os Ministros que -pensam em candidatura deveriam
ser demitidos pelo Presidente; que o Ministro Pazzianot~
to está errado com relação à lei da greve; que a reforma
agrária foi extemporânea e que o pacto social não deveria ter sido apresentado sem que os Ministros dessem
opiniões e tudo mais que escuianios ontem.
Como ele fez uma referência à minha pessoa, dei hoje
publicidade de uma curta nota, na qual declaro:
-Brasllia, 13 de junho de 1985.
O Antônio Carlos às vezes torna-se cansativo por ser
repetitivo.
Desde a candidatura do Dr. Luiz Viana que ele faz
suas intrigas dizendo que eu lutava para ser candidato a
Governador.
Agora, ele precisa fazer o João Durval acreditar que o
Afrísio e eu queríamos ser candidatos no lugar dele.
O Antônio Carlosê quem mais sabe que isto não é verdade, pois eu o desafio a que aponte algum chefe político, do mais humilde vereador, a Senador, com·qu-em eu
tenha conversado sobre a hipótese da minha candidatura. Eu seria ingênuo se admitisse que ele um dia pensaria
em meu nome para substituí-lo. Apesar de reconhecer e
proclamar que cumpro meus compromissos, ele sabe que
eu jamais seria submisso à sua vontade. Por nada esperar
da parte dele, não poderia esta( "zangado" com ele.
Quanto à entrevista que, na realidade, foi matéria que
deverá provocar grande repercussão política, eu s6 me
surpreenderia se ele atacasse o Presidente Sarney, pois
falar do Figueiredo, seu protetor, amigo e benfeitor de
ontem, mas que hoje não está mais no poder, não surpreende aos que o conhecem.
E eu o conheço muito bem.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO CALMON NA SESSÃO DE /3;6,85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR._
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Se até há pouco tempo falar na agricultura capixaba
seria falar no café, a diversificação ocorrida nos últimos
anos modificou bastante este perfil. Assim, o que poderia parecer surpreendente, a primazia do café, estará em
breve sendo desafiada por outro importante produto
agrfcola.. a borracha. O EspírítO-Santo começoU a irivestir na seringueira em 1979 e já conta hoje com mais de 10
mil hectares implantados ou em fase de implantação, podendo chegar a 30 mil hectares na próxima década.
As promissoras perspectivas da borracha no Espírito
Santo foram mostradas pela A Gazeta, de Vitória, em
excelente reportagem de Fricderick Brum, publicada a
26 de maio passado. Nessa matéria mostra-se que o de~
senvolvimento dessa cultura não se deve apenas às promissoras condições do mercado, mas também ao clima
do litoraJ capixaba. Assemelhado ao da região amazônica, o clima litorâneo de nosso Estado garante à seringueira os recursos de que necessita para desenvolver-se,
apresentando ainda uma vantagem: não conta com as
pragas que a afetam no Norte do País.
h por esse motivo qu-e a pro-dutividade vem deixando
admirados os próprios ·cUltivadores que nela acreditara.
A Gazeta cita o exemplo de um seringal situado às margens da BR-101, entre Vitória eGuarapari, que alcança a
produtividade de 220 quilos por hectares, nível dos mais
elevados do País.
O café é uma das grandes riquezas de nosso Estado e
certamente continuará sendo. Entretando, o novo caminho aberto pela borracha a ele se acrescentarã como uma
relevante fonte de prosperidade, Basta ver que, de um lado, a receita de ICM por hectare cultivado com borracha
deverá atingir volume três vezes superior ao que seria obtido com o café. De outro lado, os seringais criam empregos permanentes, enquanto outras lavouras ocupam
o homem durante curtos períodos. Mesmo o café s6 garante nível maior de emprego durante e colheita.
A borracha, portanto, merece que nela se façam investimentos- em especial no Espírito Santo. Basta ver que
a umidade média existente na região litorânea do Estado
corresponde ao eXigido pela seringueira, mas situa-se
muito abaixo do nível indispensável à sobrevivência dos
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fungos que, na Amazônia, atacam a planta e reduzem
sua produtividade.
Mais do que isso, existe hoje um crescente mercado
para a borracha. Em muitos campos ela se revela insubstituível - e estão entre eles setores ligados à mo_derna
tecnologia de ponta. Em outros, a presença de borracha
natural ao lado de produtos sintéticos torna-se cada vez
mais necessária. E o caso dos pneumãticos, por exemplo:
se nos comuns a borracha natural só é necessária na proporção de 15 por cento, nos modernos pneus radiais exigem 30 por cento ou mais. E em pneus de avião, onde a
resistência deve ser ainda maior, o percentual mínimo é
de 70 por cento.
Dados como esses são utiliútdos pelo presidente da
Comissão de Heveicultura da Federação da Agricultura
do Espirita Santo, Marcelo Antônio Basilio, para demonstrar não apenas a viabilidade, mas a comprovada
.rentabilidade da cultura de seringueira em um Estado no
_ qual praticamente não era plantada. É,efetivamente, um
dos mais promissores caminhos para a agricultura capixaba.
No entanto, A Gazeta adverte para um sério problema_ Para manter-se em progresso, a cultura da seringueira precisa de mais-ie<:-iirsos. E o fluxo de financiamentos,
mostra o grande jornal de Vitória,, "está há seis meses
paralisado, enquanto a fila de interessados aumenta a
cada dia". Contratou-se, através da Superintendência do
Desenvolvimento da Heveicultura, SUDHEVEA, o financiamento em valor superior a 2 milhões de ORTNs,
mas nem mesmo a totalidade desses recursos foi liberada. A demanda de recursos é, hoje, três vezes superior a
esse valor.
Não será, certamente, a interrupção do fluxo de recursos para a heveicultura que paralisará seu desenvolvimento no Espírito Santo. As condições extremamente favorãveis que prevalecem em nosso Estado deverão garantir a continuidade de sua expansão, com o que o País
-cuja produção é 35 por cento inferior às suas necessidades- somente se beneficiará. Contudo, ê inegável que
a reabertura dos financiamentos, como o demonstra a
reportagem de A Gazeta, assegurará um poderoso estfmulo ao cres.cimento dessa importante cultura e de toda
a produção agrícola do Espírito Santo. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SANT!LLO NA SESSÃO DE /3-685, E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE
O SR. HEi'IRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Ministro dos Transportes, Affonso Camargo, tem
afirmado reiteradas vezes que, em virtude da limitação
dos recursos de que dispõe, uma das prioridades de seu
programa de trabalho é a conclusão de obras já iniciadas
pelo governo anterior.
1:: justaine_nte neste sentido que aqui compareço. Venho solicitar ao Sr. Ministro o cumprimento deste compromisso através de urgentes providências para o prosseguimento da pavimentação asfáltica da BR-414, entre
Anápolis e Niquelância, cujos trabalhos foram suspensos em razão de concordata da firma empreiteíra.
O asfaltamento da 8Rw4!4 é fundamental para o escoamento de toda a produção do complexo mineroindustrial de Niquelândia de importância destacada no
contexto da economia goiana. A rodovia, em estado precário, encontra-se saturada por um fluxo diário de mais
de 400 carretas carregadas de minério e cimento que têm
como destino os mercados e portos da Região Sudeste
do País.
Esse tráfego, Sr. Ministro, só tende a aumentar em
função de aitos investimentos realizados na região por
grandes grupos econômicos nacionais. Entretanto, o desenvolvimento regional encontra-se virtualmente bloqueado pela incapacidade da BR-414.
Aproveito' a oportunidade para aPelar mais uma vez
para que nossa política de transportes veja como prioritário o Estado de Goiás. Encravado no centro do Pals,
Goiás deP,ende de uma malha rodoviária eficiente e moderna para que possa integrar-se totalmente à economia
nacional, e ao mesmo tempo, desempenhar com eficiência seu papel de irradiador do desenvolvimento para o

Sábado 15

1819 _

interior e exercer sua vocação de ponte de integração dos
diversos segmentos produtivos do Pais. (Muito bem!)
ATA DA 88• SESSÃO, REALIZADA EM
4 DE JUNHO DE 1985
(Publicada no DCN (Seção II) de 5·6-85)

REIIFICAÇ0ES
Na página 1622, P coluna, na fala do Sr. Presidente,
Onde se lê:
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. {~)-Secretário.

_t lido e aprovado o seguinte
Leia--se:

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. 19-Secretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 129, de 1985
Nos termos regimentais, requeiro que não seja realizada sessão do Senado no dia 6 do corrente, nem haja expediente em sua Secretaria, em virtude de, neste dia, ser
comemorado Corpus Christi.
Sala das Sessões, em 4 de junho de 1985. - Jutahy
Magalhães.
Na página 1630, 3' coluna,
Onde se lê:

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

E lido o seguinte
Leia-se:

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

1: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• !31, de 1985
Nos termos do art. 198, alínead do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as
matérias constantes dos itens n"s 6, 3, 4, 5 e 7 sejam submetidos ao Plenário em J9, 2", 3~', 49 e 59 lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1985.- Itamar FranR
co.
ATA DA 8!1' SESSÃO, REALIZADA EM
4 DE JUNHO DE 1985
(Publicada no DCN (Seção II) de 5-6-85)
RETIFICAÇÃO
Na página 1635, I• coluna, na fala do Sr. Presidente,
Onde se lê:
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.
São lidos os seguintes
Leia-se!
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.

São Hdos

QS

seguintes

REQUERIMENTO
N9 132, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
9
n 28, de 1985 (n'i' 5.386/85, na Casa de origem), de incia-

!820 Sábado IS

DIÁRI() DOCONGRESSONAC!ONAL (Seção ll)

tiva do Senhor Presidente da Repúblíca, que cria cargos
no Ministérío da Reforma e do Desenvolvimento Agrário - MIRA O, e dá outras providências.
Sa,la das Sessões, 4 de junho de i 985. ~Humberto
cena - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.

Lu~

REQUERIMENTO
N9 133, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo n<? 27, de 1984 (n"' 65/84, na Câmara dos Deputa-
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dos), que ilprova o texto do Acordo sobre Cooperação

no Camp11 da Ciência e da Tecnologia entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Ja~
pão, concluído em Tóquio, a 25 de maio de 1984.
Saiu das Sessões, 4 de junho de 1985.- Humberto Lu..
cena - Nivaldo Machado - Moacyr Duarte.

